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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya 

Direktorat Jenderal Industri Agro dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan tepat 

waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 merupakan wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal Industri Agro yang 

disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur 

kepada Pemerintah atas kinerja yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2022 

melalui perbandingan kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun dengan kinerja yang dicapai pada 

akhir tahun yang dilengkapi dengan analisis capaian indikatornya. Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 

merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri Rencana 

Strategis 2020-2024.  

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah 

dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dalam melaksanakan tugas membantu Menteri 

Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri agro dan dapat menjadi 

bahan masukan bagi pemangku kepentingan, sebagai umpan balik, serta sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro pada masa yang 

akan datang. 

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 ini. 

  

Jakarta,         Februari 2023 

DIREKTUR JENDERAL 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 disusun sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan 

pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan 

industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber 

daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan 

jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan 

perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. Dalam 

mengemban tugas tersebut Direktorat Jenderal Industri Agro sesuai Rencana Strategis Tahun 2020-

2024 menetapkan visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu 

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

Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Industri Agro mengemban 

misi yaitu Peningkatan kualitas manusia indonesia; Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan 

berdaya saing; Pembangunan yang merata dan berkeadilan; Mencapai lingkungan hidup yang 

berkelanjutan; Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; Penegakan sistem hukum 

yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan 

rasa aman pada seluruh warga; Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta 

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan visi dan misi 

tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 serta program dan 

kegiatan demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang tingkat keberhasilannya diukur 

melalui capaian indikator kinerja. 

Evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini didasarkan pada Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 dan perubahannya, yang meliputi Perjanjian 

Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, Prioritas 

Nasional Tahun 2022 dan Program Subtitusi Impor Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 ini 

merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri agro 

periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024.  

Direktorat Jenderal Industri Agro secara umum telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi 

yang diembannya dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2022 serta berkontribusi bagi 

pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Pencapaian sasaran strategis ini dapat dilihat 

dari pemenuhan target-target indikator kinerja. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro pada 

tahun 2022 realisasi fisik kegiatan sebesar 100,0%, rata-rata capaian target Rencana Strategis dan 
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Perjanjian Kinerja adalah sebesar 125,24%, rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 

adalah sebesar 67,55%, rata-rata capaian pelaksanaan Prioritas Nasional adalah sebesar 108,93%, 

capaian Program Subtitusi Impor adalah sebesar -19,41% dan rata-rata capaian kinerja secara 

keseluruhan adalah sebesar 99,93% dengan rasio tingkat keberhasilan sebesar 76,0%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program 

Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2022 telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. 

Sedangkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro jangka menengah tahun 2020-2024, 

rata-rata capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 106,18%, dengan rasio tingkat keberhasilan 

sebesar 48,39%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya 

Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen periode jangka menengah tahun 2020-2024 belum 

berhasil dilaksanakan karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 

sehingga capaian kinerja jangka menengah sangat mungkin belum dapat dicapai. 

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2022 adalah sebesar                                   

Rp. 83.122.528.590,- atau 98,06% dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 84.762.792.000,-. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat 

Jenderal Industri Agro tahun 2021 antara lain: (1) Terdapat beberapa indikator kinerja makro baik pada 

Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Perjanjian Kinerja 

dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target, yaitu pertumbuhan PDB industri agro, 

kontribusi PDB industri agro, subtitusi impor produk industri agro, pertumbuhan ekspor produk 

industri agro, dan kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor. Pencapaian target-

target kinerja makro tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan 

secara langsung. Faktor eksternal diantaranya adalah ketidakpastian global sebagai akibat terjadinya 

resesi ekonomi serta konflik geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan 

terjadinya pelemahan ekonomi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan lesunya 

kondisi pasar; (2) Terdapat ASN yang tidak melakukan pengembangan kompetensi/mengikuti 

workshop/diklat/ seminar ataupun belum melakukan update data kompetensi khususnya untuk 

sertifikasi jabatan fungsional, keikutsertaan dalam workshop/diklat/seminar atau sejenisnya baik yang 

bersifat teknis maupun terkait jabatan fungsional. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai IP ASN pada 

kriteria “Kompetensi” yang pada akhirnya mengakibatkan realisasi nilai IP ASN Ditjen Industri Agro 

menjadi rendah dan belum mampu mencapai target; (3) Penilaian Indeks Penerapan Manajemen 

Risiko (MRI) tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian 

Perindustrian, sehingga data capaian tidak dapat menggambarkan kondisi MRI sebenarnya pada 

Direktorat Jenderal Industri Agro. Indikator ini merupakan cascading dari Renstra Kementerian 

Perindustrian; (4) Pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian kearsipan pada Direktorat Jenderal 

Industri Agro sehingga data capaian tidak dapat menangkap progress peningkatan kualitas pelayanan 

kearsipan yang dilakukan oleh Ditjen Industri Agro pada tahun 2022; (5) Rendahnya proses tindak 

lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal yang diakibatkan oleh kurangnya komitmen 

penanggung jawab kegiatan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan internal; (6) Tahun 

2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pencapaian 

target indikator kinerja jangka menengah sangat mungkin belum dapat dicapai. Namun meskipun 

demikian telah terdapat peningkatan rasio keberhasilan pencapaian target indkator kinerja pada setiap 

tahunnya yang menunjukkan bahwa terdapat progress yang baik dalam mencapai target akhir jangka 

menengah. 
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Hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan pada periode selanjutnya antara lain: (1) Segera 

mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengintervensi peningkatan kinerja sektor industri agro, 

misalnya pada pelaksanaan program subtistusi impor dengan mengusulkan BMTP, mengusulkan 

kenaikan MFN, menetapkan pemberlakuan SNI Wajib, dst; (2) Meningkatkan kualitas implementasi 

MRI sejak awal pelaksanaan anggaran melalui penyusunan peta risiko secara komprehensif, aktif 

memperbarui peta risiko sesuai perkembangan yang terjadi, serta melakukan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Industri 

Agro untuk mendukung agar indeks MRI Kementerian Perindustrian dapat meningkat. Selain itu juga 

mengusulkan revisi indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada forum rapat-

rapat evaluasi kinerja Kementerian Perindustrian agar tidak di-cascading hingga level unit eselon I 

karena penilaian MRI tidak dilakukan sampai level unit eselon I; (3) Meningkatkan kualitas 

penyelenggaran kearsipan melalui pembinaan kearsipan secara berkesinambungan baik dari sisi sistem 

maupun SDM. Perlu adanya pola pengembangan SDM kearsipan yang profesional dimana arsip sebagai 

pilar good governance dan integrasi memori kolektif suatu organisasi sehingga target indikator kinerja 

“Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro” dapat dicapai. Mengusulkan agar pada tahun 2023 

dilakukan penilaian kearsipan pada unit kerja eselon I dan eselon II Direktorat Jenderal Industri Agro 

agar progress peningkatan kualitas pelayanan kearsipan yang dilakukan, dapat terukur pada capaian 

kinerja; (4) Meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal melalui peningkatan 

komitmen penanggung jawab kegiatan yang secara rutin perlu melaporkan progressnya kepada 

Pimpinan; (5) Penyusunan rencana kegiatan (level output/komponen/sub komponen) agar 

memperhatikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis dan Perjanjian 

Kinerja sehingga seluruh indikator kinerja memiliki kegiatan dan alokasi anggaran untuk mendukung 

pencapaian targetnya; (6) Memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan 

sasaran/indikator kinerja yang ingin dicapai sehingga sasaran/indikator yang ingin dicapai merupakan 

outcome dari pelaksanaan kegiatan; (7) Memperhatikan keterkaitan antara indikator kinerja individu 

dengan indikator kinerja unit organisasi sehingga pencapaian target kinerja organisasi merupakan 

akumulasi hasil dari pencapaian target kinerja individu; (8) Melakukan peninjauan target indikator 

“Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro” di mana target sebaiknya 

dihitung dari progress penyelesaian rancangan peraturan yang telah diusulkan dalam Renstra 

Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024; (9) Mempertahankan keberlangsungan rapat 

koordinasi internal secara rutin sehingga progress pencapaian target kinerja diketahui langsung oleh 

Pimpinan secara berkala; (10) Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas 

progress pencapaian seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian 

yang melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit kerja/bagian 

di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga pada periode berikutnya, target 

kinerja dapat dicapai. Misalnya dengan menyusun Rencana Aksi dan melakukan evaluasi secara lebih 

memadai (lebih banyak faktor yang dianalisis dan dilaporkan); (11) Perbaikan dan optimalisasi aplikasi-

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

waktu. 

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022, 

diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro dalam 

keberhasilannya mencapai tujuan dan sasaran tahun 2022, serta tujuan dan sasaran jangka menengah 

tahun 2020-2024. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi  

Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan 

industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan 

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, 

pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri 

hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan 

tembakau. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan 

fungsi yaitu: 

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan 

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi 

industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa 

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan 

dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan 

tembakau; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan 

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi 

industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa 

industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan 

dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan 

tembakau; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana pemanfaatan sumber 

daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan 

dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri 

makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam 

bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan 

pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri 

makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, 

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 



 

2 
 

alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, 

pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada 

industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri 

minuman dan tembakau; 

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

  

1.2 Peran Strategis  

Industri agro mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat dari peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, lapangan pekerjaan, 

peningkatan ekspor dan investasi. Lebih dari itu, industri agro berperan penting dalam mendukung 

ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi daerah. Dengan pertimbangan tersebut, 

pemerintah akan terus meningkatkan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan indusri agro 

guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat berperan sesuai harapan 

melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan yang tepat.  

Pada tahun 2022, pertumbuhan sektor industri agro mencapai 3,78%, mengalami peningkatan 

yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada awal merebaknya pandemi Covid-

19 sebesar 0,44% namun masih belum pulih sepenuhnya seperti sebelum masa pandemi yang 

sempat tumbuh sebesar 6,65% pada tahun 2019.  Perbaikan pertumbuhan sektor industri agro 

tercermin dalam kinerja berbagai subsektor di bawahnya yang mayoritas menunjukkan angka 

membaik. Meskipun sempat mengalami kendala seperti terjadinya permasalahan kelangkaan 

minyak goreng sawit curah, namun ke depan, pertumbuhan sektor industri agro diharapkan tetap 

kuat dengan didorong oleh perbaikan permintaan domestik sejalan dengan terus meningkatnya 

mobilitas dan berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional. Namun demikian, dampak 

perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor, masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina 

dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi tetap patut diwaspadai. 

Secara umum, konsumsi rumah tangga didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat 

seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas, bahkan kebijakan PPKM telah 

dicabut sejak tanggal 30 Desember 2022 yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.  Berbagai langkah pengendalian inflasi juga dilakukan melalui TPIP 

(Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) serta penguatan 

program perlindungan sosial dalam rangka mitigasi dampak penyesuaian harga energi melalui 

program Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Langsung Tunai, serta penyaluran bantuan melalui 

pemerintah daerah, dinilai cukup efektif dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli 

masyarakat. Pertumbuhan subsektor industri agro pada tahun 2022 yang tertinggi dicapai oleh 

subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 4,90%, kemudian diikuti oleh 

industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 3,73%, 

industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya 

sebesar 0,59%, disusul oleh industri furnitur yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,99%, 

serta terakhir industri pengolahan tembakau tumbuh negatif sebesar -2,34%. Pertumbuhan 

masing-masing sub sektor industri agro ditampilkan dalam tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Agro 

KBLI SEKTOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10,11 Industri Makanan dan Minuman 9,23 7,91 7,78 1,58 2,54 4,90 

12 Industri Pengolahan Tembakau -0,64 3,52 3,36 -5,78 -1,32 -2,34 

16 

Industri Kayu, Barang Dari Kayu & 

Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) & 

Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan & 

Sejenisnya 

0,13 0,75 -4,55 -2,16 -3,71 0,59 

17,18 

Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, 

Percetakan dan Reproduksi Media 

Rekaman 

0,33 1,43 8,86 0,22 -2,89 3,73 

31 Industri Furnitur 3,65 2,22 8,35 5,81 8,16 -1,99 

-- Industri Agro 6,60 6,30 6,65 0,44 1,57 3,78 

-- Industri Pengolahan Non-Migas 4,85 4,77 4,34 -2,52 3,67 5,01 

-- Ekonomi Nasional 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,69 5,31 

 

Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non migas tahun 2022, sektor 

industri agro memberikan kontribusi sebesar 50,34%, di mana industri makanan dan minuman 

menjadi sektor industri agro dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 38,35%, disusul oleh industri 

pengolahan tembakau sebesar 4,21%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang 

anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 3,99%, industri kertas dan barang dari kertas, 

percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 2,48%, dan terakhir industri furnitur sebesar 

1,30%. 

Pada tahun 2022, secara umum kontribusi sektor industri agro mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Peningkatan kontribusi sektor industri 

agro ini didukung oleh peningkatan kontribusi pada subsektor industri makanan dan minuman, 

serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan 

sejenisnya. Namun pada subsektor industri pengolahan tembakau, industri kertas dan barang dari 

kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman dan industri furnitur justru mengalami 

penurunan kontribusi.  

Sebagai langkah akselerasi untuk pemulihan ekonomi nasional atas tindak lanjut dari tahun 

2020 dan 2021, pemerintah telah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang 

pada tahun 2022 diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap 

mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang dirancang agar fleksibel dan 

responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster 

Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Pada sektor 

industri agro, beberapa kebijakan PEN yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain 

pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk beberapa komoditas bahan baku industri 

makanan dan minuman pada tahun 2021 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan utilitas 
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dan daya saing industri terutama pada masa pandemi Covid-19. Pada awal tahun 2022, Pemerintah 

juga telah memberlakukan kebijakan satu harga untuk minyak goreng sawit, yang kemudian di 

dukung kebijakan distribusi minyak goreng curah bersubsidi oleh BPDKS yang berhasil mendorong 

percepatan distribusi untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng curah. Pelaksanaan program ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat serta usaha kecil dan mikro yang akan 

berdampak pada pergerakan ekonomi secara nasional. 

  Nilai ekspor produk industri agro terus mengalami fluktuasi sejak 7 tahun terakhir. Pada 

tahun 2016-2018, ekspor produk industri agro terus mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 

US$ 37,83 Milyar, US$ 44,74 Milyar dan US$ 47,97 Milyar. Sempat menurun menjadi sebesar US$ 

44,49 Milyar pada tahun 2019, namun kembali meningkat pada tahun 2020 mencapai sebesar US$ 

47,40 Milyar, meningkat tajam pada tahun 2021 mencapai US$ 64,54 Milyar dan tetap meningkat 

pada tahun 2022 mencapai US$ 72,22 Milyar. Meskipun berfluktuasi, namun neraca perdagangan 

sektor industri agro selalu mengalami surplus sepanjang 7 tahun terakhir.  

Pada tahun 2022, secara keseluruhan ekspor sektor industri agro mengalami peningkatan 

jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Pertumbuhan ekspor terbesar 

terjadi pada sektor industri minuman yang meningkat sebesar 15,86%, diikuti oleh sektor industri 

pengolahan tembakau meningkat sebesar 13,65%, kertas dan barang dari kertas sebesar 13,22%, 

dan industri makanan (termasuk minyak kelapa sawit) sebesar 8,21%. Sedangkan penurunan ekspor 

terjadi pada sektor industri pencetakan umum dan khusus menurun sebesar -42,76%, sektor 

industri karet hulu menurun sebesar -11,77%, sektor industri kayu menurun sebesar -7,22%, serta 

industri furnitur menurun sebesar -2,19%.  

 Pada tahun 2022, komoditi sektor industri agro dengan nilai ekspor terbesar adalah produk 

industri makanan yang membukukan nilai ekspor sebesar US$ 48,49 Milyar (termasuk minyak 

kelapa sawit sebesar US$ 33,31 Milyar), kemudian diikuti oleh produk kertas dan barang dari kertas 

sebesar US$ 7,78 Milyar, produk industri kayu sebesar US$ 8,61 Milyar, kayu sebesar US$ 4,43 

Milyar, crumb rubber sebesar US$ 3,54 Milyar, furnitur dari kayu, rotan dan bambu sebesar US$ 

2,14 Milyar, produk pengolahan tembakau sebesar US$ 1,22 Milyar, minuman sebesar US$ 119,45 

Juta dan terakhir pencetakan umum dan khusus sebesar US$  33,51 Juta. Dari data tersebut dapat 

dilihat bahwa ekspor sektor industri agro masih didominasi oleh produk turunan sawit sehingga jika 

terjadi gejolak pada komoditi sawit, seperti terjadinya kasus kelangkaan minyak goreng di dalam 

negeri pada awal tahun 2022 yang sempat mengakibatkan diterapkannya kebijakan larangan 

ekspor produk CPO dan turunannya, mengakibatkan nilai ekspor industri agro akan ikut 

terpengaruh, di mana akibat larangan tersebut, nilai ekspor sektor industri agro mengalami 

penurunan tajam. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan ekspor pada 

komoditi industri agro lainnya sehingga tidak hanya tergantung pada produk turunan sawit. 

  Industri Agro merupakan industri andalan Indonesia, karena didukung oleh sumber daya 

alam yang potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, 

perkebunan dan kehutanan. Produksi CPO dan CPKO pada tahun 2022 mencapai 51,2 juta ton, dan 

diperkirakan akan meningkat menjadi 52,5 juta ton pada tahun 2023. Produksi hasil perikanan 

tahun 2022 ditargetkan sebesar 27,09 juta ton. Produksi nasional rumput laut tahun 2021 adalah 

sebesar 9,12 juta ton. Produksi karet alam mencapai 3,12 juta ton pada tahun 2021. Produksi kopi 

tahun 2021 adalah sebesar 774,6 ribu ton. Produksi kakao tahun 2021 adalah sebesar 706,5 ribu 
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ton. Produksi tembakau tahun 2021 sebesar 236,9 ribu ton. Produksi teh tahun 2021 adalah sebesar 

145,1 ribu ton. 

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro akan mempunyai efek 

berganda yang luas, seperti penguatan struktur industri, peningkatan nilai tambah, pertumbuhan 

sub sektor ekonomi lainnya, pengembangan wilayah industri, proses alih teknologi, perluasan 

lapangan kerja, penghematan devisa, perolehan devisa, serta peningkatan penerimaan pajak bagi 

pemerintah. Peningkatan devisa dan pajak akan mampu mendukung Pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan anggaran dalam APBN. Belanja Pemerintah yang besar akan mampu meningkatkan 

kondisi perekonomian jika dibelanjakan secara tepat, misalnya pengembangan teknologi dan 

Sumber Daya Manusia. Permasalahan yang masih terjadi yaitu pemanfaatan sumber daya alam 

sebagai bahan baku industri agro belum maksimal dan sebagian besar bahan baku diekspor dalam 

bentuk primer (bahan mentah) sehingga belum memberikan nilai tambah yang maksimal bagi 

industri dalam negeri. 

Selain itu, masih tingginya impor beberapa bahan baku sektor industri agro sebagai akibat 

dari rendahnya ketersediaan bahan baku di dalam negeri seperti pada komoditas gula dan jagung, 

menuntut adanya solusi jangka panjang yang mampu memutus ketergantungan akan impor bahan 

baku. Solusi jangka panjang ini memerlukan keterlibatan berbagai sektor, tidak hanya sektor 

pemerintah (sektor industri agro, pertanian, dll) tetapi juga sektor swasta yang memiliki 

kemampuan dalam hal teknologi, SDM, serta modal. 

Sebagai bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro dalam 

rangka untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatnya peran industri agro dalam 

perekonomian nasional” maka pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro melaksanakan 

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen yang di 

dalamnya berisi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro 

terdiri atas: 

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro  

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 

Industri Agro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal 

menyelenggarakan fungsi: 

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

pelaporan di bidang industri agro; 

b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian 

informasi di bidang industri agro; 

c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen 

hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan 

administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;   

d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; 

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, direktorat jenderal; 
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f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha 

dan manajemen kinerja direktorat jenderal. 

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas: 

1. Bagian Umum; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan 

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi 

industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, 

pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan 

penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan 

dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan 

informasi pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan; 

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan 

industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana 

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,  pembinaan industri hijau dan industri 

strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan 

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, 

penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas 

sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri 

pada industri hasil hutan dan perkebunan; 

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

pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 

alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan 

berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman 

modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian 

kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan 

industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi 

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, 

penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas 

sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri 

pada industri hasil hutan dan perkebunan; 

e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, 

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber 

daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan 
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standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan 

baku dan/atau bahan penolong industri,  penanaman modal, fasilitas sektor industri dan 

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil 

hutan dan perkebunan; dan 

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

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas: 

1. Subbagian Tata Usaha; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

3) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, 

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 

alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, 

pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan 

penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan 

dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan 

perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat lndustri Makanan, 

Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan 

informasi pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan 

industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana 

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,  pembinaan industri hijau dan industri 

strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan 

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, 

penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas 

sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri 

pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

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

pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 

alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan 

berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman 

modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian 

kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan 

industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi 

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, 

penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas 

sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri 

pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 
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e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, 

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber 

daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan 

standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan 

baku dan/atau bahan penolong industri,  penanaman modal, fasilitas sektor industri dan 

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri 

makanan, hasil laut, dan perikanan; dan 

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

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas: 

1. Subbagian Tata Usaha; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

4) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan 

industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan 

sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi 

industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau 

bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta 

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil 

tembakau, dan bahan penyegar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri 

Minuman dan Tembakau menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran  serta pengumpulan data dan 

informasi pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan 

industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana 

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,  pembinaan industri hijau dan industri 

strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan 

pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, 

penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas 

sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri 

pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

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

pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 

alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan 

berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman 

modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian 

kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang  perencanaan pembangunan 

industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi 

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, 
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penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas 

sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri 

pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, 

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber 

daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan 

standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan 

baku dan/atau bahan penolong industri,  penanaman modal, fasilitas sektor industri dan 

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri 

makanan, hasil laut, dan perikanan; dan 

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

Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terdiri atas: 

1. Subbagian Tata Usaha; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian adalah sebagai 

berikut: 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

2.1 Rencana Strategis  

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dalam sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan 

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional, global serta tetap berada dalam tatanan 

sistem manajemen nasional. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta agar 

mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah 

sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. 

Perbaikan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan 

strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. 

Dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan 

potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung 

visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, 

program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian 

merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan alat bantu dan merupakan 

tolok ukur dalam mengemban tugas. Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro disusun 

dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 yang telah ditetapkan pada 

tanggal 8 Mei 2020 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020. Namun 

sehubungan dengan adanya reorganisasi Kementerian Perindustrian sebagaimana Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian, serta dengan munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang melemahkan 

kondisi perekonomian global yang mengakibatkan perlu dilakukan peninjauan ulang atas target-

target kinerja, maka dilakukan perubahan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 

yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 pada tanggal 

22 Desember 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menyelaraskan Renstra 

Direktorat Jenderal Industri Agro agar sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Industri 

Agro berdasarkan perubahan struktur organisasi, maka disusun perubahan Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur 

Jenderal Industri Agro Nomor 403 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024. Dalam perkembangannya, dilakukan reviu atas 

target dan capaian Renstra Kementerian Perindustrian yang mengakibatkan adanya perubahan 

target pada beberapa indikator kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai surat Kepala 

Biro Perencanaan nomor 225/SJ-IND.1/PR/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal hasil rapat 

finalisasi target kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2023, target kinerja Direktorat Jenderal 
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Industri Agro tahun 2023 juga dilakukan perubahan sebagaimana hasil kesepakatan rapat 

dimaksud. 

Berdasarkan Perubahan Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 dan 

perubahan target setelah dilakukan reviu, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Industri Agro 

adalah sebagai berikut: 

1. Visi  

Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai salah satu unit kerja yang membantu pelaksanaan 

tugas Menteri Perindustrian yang merupakan perpanjangan tangan Presiden di bidang industri 

agro, maka Visi Direktorat Jenderal Industri Agro ditetapkan sama dengan visi Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu: 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong” 

2. Misi  

Mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden di atas, visi tersebut diwujudkan melalui 9 

misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil 

Presiden yang juga merupakan misi Direktorat Jenderal Industri Agro yaitu: 

1) Peningkatan kualitas manusia indonesia; 

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

3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

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

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

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

9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

3. Tujuan  

Untuk membantu mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang ingin 

dicapai pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu “Meningkatnya peran industri agro dalam 

perekonomian nasional” yang diukur melalui indikator kinerja tujuan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan 
Target 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 

peran industri 

agro dalam 

perekonomian 

nasional 

Pertumbuhan PDB 

industri agro 

0,44 3,32 5,42 5,10 9,39 % 

Kontribusi PDB industri 

agro terhadap PDB 

nasional 

9,21 9,42 9,57 9,30 10,35 % 
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4. Sasaran Program 

Untuk mewujudkan tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro diperlukan upaya-upaya sistemik 

yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif 

stakeholder, perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif learn & growth 

yang masing-masing pencapaiannya diukur melalui indikator kinerja dengan target untuk 

tahun 2020-2024 sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024  

Kode 
SP 

Sasaran Program 

(SP) 

Kode 
IKSP 

Indikator Kinerja Sasaran Program  

(IKSP) 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya daya saing 
dan kemandirian industri 
agro 

SP1.1 Utilisasi sektor industri agro - 58,14 61,21 66,82 74,89 % 

SP1.2 Nilai realisasi investasi industri agro 71,72 75,81 98,25 169,37 198,46 Rp Trilyun 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SP2 Penguatan implementasi 
Making Indonesia 4.0 sektor 
industri agro 

SP2.1 Perusahaan dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) 
> 3.0 di sektor industri agro 

11 13 15 18 21 Perusahaan 

SP2.2 Kontribusi ekspor produk industri agro 
berteknologi tinggi  

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

SP3 Meningkatnya kemampuan 
industri barang dan jasa 
dalam negeri sektor industri 
agro 

SP3.1 Persentase nilai capaian penggunaan 
produk dalam negeri dalam 
pengadaan barang dan jasa Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

- 75 80 85 90 % 

SP3.2 Substitusi Impor Produk Industri Agro 14 22 35 35 35 % 

SP3.3 Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata Tertimbang) produk 
industri agro 

54,75 58,54 59,71 60,91 62,12 % 

SP4 Meningkatnya penguasaan 
pasar industri agro 

SP4.1 Nilai ekspor produk industri agro 48,60 51,79 56,14 84,89 72,59 US$ Milyar 

SP4.2 Pertumbuhan ekspor produk industri 
agro 

0,28 6,58 8,39 4,58 15,94 % 

SP4.3 Kontribusi ekspor produk industri agro 
terhadap total ekspor 

30,97 31,88 32,11 28,99 33,58 % 

SP4.4 Rasio impor bahan baku industri agro 
terhadap PDB sektor industri non 
migas 

5,95 5,77 5,61 5,39 5,27 % 
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Kode 
SP 

Sasaran Program 

(SP) 

Kode 
IKSP 

Indikator Kinerja Sasaran Program  

(IKSP) 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 

  SP4.5 Persentase perusahaan yang 
melakukan tindak lanjut peningkatan 
ekspor 

- 5 - - - % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya kebijakan 
pembangunan industri agro 
yang efektif 

SP5.1 Tingkat penyelesaian rancangan 
peraturan kebijakan sektor industri 
agro 

11 12 13 14 15 % 

SP5.2 Efektivitas regulasi bidang industri 
agro yang ditetapkan 

- 74 76 78 80 % 

SP6 Terselenggaranya urusan 
pemerintahan di bidang 
industri agro yang berdaya 
saing dan berkelanjutan 

SP6.1 Tingkat partisipasi pada kerja sama 
sektor industri agro 

96 97 98 99 100 % 

SP7 Meningkatnya pengendalian 
dan pengawasan sektor 
industri agro 

SP7.1 Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri agro 

40 57 72 87 94 Perusahaan 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN Direktorat 
Jenderal Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

SP8.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN 
Direktorat Jenderal Industri Agro 

70 71 73 71 80 Nilai 

SP9 Meningkatnya kualitas 
pelayanan data dan 
informasi sektor industri 
agro 

SP9.1 Permintaan data dan informasi 
stakeholder yang dapat dipenuhi 

71 72 73 74 75 % 

SP9.2 Persentase pemberitaan positif sektor 
industri agro di media massa 

- 90 91 92 93 % 

SP10 Terwujudnya birokrasi 
Direktorat Jenderal Industri  

SP10.1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

80 80,5 81 81,5 82 Nilai 



 

15 
 

Kode 
SP 

Sasaran Program 

(SP) 

Kode 
IKSP 

Indikator Kinerja Sasaran Program  

(IKSP) 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024  
Agro yang efektif, efisien, 
dan berorientasi pada 
layanan prima 

SP10.2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

76 77 78 79 80 Nilai 

SP10.3 Index Penerapan Manajemen Risiko 
(MRI) Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

3 3 3 2,85 4 Indeks 

SP10.4 Persentase nilai pengelolaan BMN 
terhadap total aset lancar Direktorat 
Jenderal Industri Agro  

71 - - - - % 

Persentase pengelolaan BMN aset 
lancar dan aset tetap terhadap total 
BMN aset lancar dan aset tetap 

- 27,5 30 32,5 35 % 

SP10.5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

76 77 78 79 80 Nilai 

SP10.6 Tingkat kepuasan pegawai atas 
ketersediaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana  

81 82 83 84 85 % 

SP10.7 Rekomendasi hasil pengawasan 
internal yang telah ditindaklanjuti  

- 91,5 92 92 93 % 

SP10.8 Tersedianya SOP yang up to date dan 
relevan 

- - 50 60 70 % 

SP11 Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan dan 
evaluasi program kegiatan 
pada Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

SP11.1 Tingkat kesesuaian dokumen 
perencanaan dengan rencana 
program dan kegiatan prioritas 
nasional 

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

SP11.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

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

Sasaran strategis/sasaran program merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal 

Industri Agro sebagai suatu impact/outcome dari pelaksanaan program. Hubungan antara tujuan 

dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2020-

2024 dapat dilihat dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro  
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 Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 
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- Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor 

industri agro 

3) Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri  agro 

- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang 

dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro 

- Substitusi Impor Produk Industri Agro  

 

7. Program dan Kegiatan 

 Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 Direktorat 

Jenderal Industri Agro melaksanakan “Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri” yang 

didalamnya memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro 

2) Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro 

3) Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro 

4) Pengembangan Standar Industri Agro 

5) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Agro 

6) Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro 

7) Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro 

8) Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro 

Serta “Program Dukungan Manajemen” dengan kegiatan sebagai berikut: 

9) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Agro 

 

2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran  

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro, maka disusun rencana kinerja 

yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. 

 Dokumen Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 disusun pada awal tahun 

2021. Pada saat itu, dokumen Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024 sedang 

dalam proses revisi sehubungan dengan adanya revisi Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-

2024 karena adanya perubahan struktur organisasi, oleh karena itu berdasarkan arahan Biro 

Perencanaan, sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja Direktorat 

Jenderal Industri Agro tahun 2022 didasarkan pada dokumen Renstra Direktorat Jenderal Industri 

Agro tahun 2020-2024 awal.  

 Seiring dengan perkembangan penyusunan dokumen revisi Renstra Direktorat Jenderal 

Industri Agro tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Industri 

Agro Nomor 403 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur 

Jenderal Industri Agro Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri 

Agro Tahun 2020-2024 dan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal tahun 2022 pada 

bulan Januari 2022 di mana target kinerja yang digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 

2022 telah mengacu kepada revisi Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024, maka 

dilakukan penyesuaian angka target pada Rencana Kinerja tahun 2022 sesuai dengan revisi Renstra 

Direktorat Jenderal Industri Agro yang telah ditetapkan. 
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Untuk mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan, pada awal tahun 2022 Direktorat Jenderal 

Industri Agro semula memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 110.901.893.000,-. Namun dalam 

perkembangannya, sehubungan adanya revisi internal dan realokasi anggaran blokir Automatic 

Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana arahan Presiden yang 

kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan mengambil langkah strategis untuk 

memitigasi dampak berlanjutnya kondisi pandemi Covid-19 tahun 2022 yaitu dengan melakukan 

pencadangan anggaran (Automatic Adjustment), menyebabkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal 

Industri Agro berubah menjadi sebesar Rp. 84.762.792.000,-. 

Dengan adanya perubahan-perubahan target kinerja dan anggaran sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka rencana kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 yang 

semula telah disusun kemudian disesuaikan dengan perkembangan terakhir menjadi sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Rencana Kinerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan 

Outcome/Intermediate 
Outcome/Output 

Program/Output/Komponen PAGU 

TUJUAN 

Tj Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

Tj.1 Pertumbuhan PDB industri 
agro*) 

5,42 % - Meningkatnya daya saing dan 
kemandirian industri agro 
- Meningkatnya penguasaan pasar 
industri agro 
- Meningkatnya implementasi teknologi 
- Meningkatnya kemampuan industri 
barang dan jasa dalam negeri sektor 
industri agro 

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 
- Program Dukungan Manajemen 

45.767.359.000 
38.995.433.000 

Tj.2 Kontribusi PDB industri agro 
terhadap PDB nasional*) 

9,57 % 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya 
daya saing dan 
kemandirian 
industri agro 

SP1.1 Utilisasi sektor industri agro 61,21 % Peningkatan utilisasi sektor industri agro  Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri 
Pengolahan Kayu dan Rotan 

996.800.000 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Industri 
Pulp dan Kertas dalam rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Pulp dan Kertas 

1.171.208.000 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Industri 
Berbasis Minyak Mentah Sawit (CPO) dalam rangka 
Usulan Penetapan Neraca Komoditas Minyak Mentah 
Sawit (CPO) 

642.556.000 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Beras 
Pecah 100% Dan Beras Ketan Pecah 100% Untuk Industri 
Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas 
Beras 

684.494.000 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Gula Untuk Industri 
Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Gula 

1.414.928.000 

Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan 
Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Perikanan 

2.254.614.000 

Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Daging Untuk 
Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Daging 

1.859.458.000 



 

20 
 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan 

Outcome/Intermediate 
Outcome/Output 

Program/Output/Komponen PAGU 

 
      

Penerapan Optimalisasi Supply Chain Industri Hasil 
Tembakau Dan Bahan Penyegar Melalui Transfomasi 
Digital 

220.002.000 

Pembangunan Sistem Informasi Rantai Pasok Bahan 
Baku Susu Segar Industri Pengolahan Susu Melalui 
Transformasi Industri 4.0: 
- Bantuan Mesin, Peralatan, Dan Atau Perangkat Lunak 
(aplikasi) Dalam Rangka Perbaikan Data Supply Rantai 
Pasok Bahan Baku Susu Segar Industri Pengolahan Susu 
Melalui Transformasi Industri 4.0 

 
 
 

1.589.594.000 

SP1.2 Nilai realisasi investasi 
industri agro 

98,25 Rp 
Trilyun 

- Terciptanya iklim usaha & iklim 
investasi industri agro yang kondusif  
- Pemberian rekomendasi fasilitas fiskal 
untuk meningkatkan minat investor 

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri 
Furnitur dan Kayu Olahan (Wood Working) 

4.118.548.000 

Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Bahan Baku 
Tanaman Pangan 

348.084.000 

Pengembangan Pangan Fungsional Pada Industri 
Makanan Hasil Perkebunan 

553.462.000 

Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Hasil 
Perikanan 

93.264.000 

Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Hasil Laut 314.492.000 

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

466.667.000 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SP2 Penguatan 
implementasi 
Making 
Indonesia 4.0 
sektor industri 
agro 

SP2.1 Jumlah perusahaan dengan 
nilai Indonesia Industry 4.0 
Readiness Index (INDI 4.0) > 
3.0 di sektor industri agro*) 

15 Perusa-
haan 

Pemanfaatan teknologi 4.0 yang makin 
meluas pada sektor industri agro untuk 
meningkatkan produktivitas  

Fasilitasi Pendampingan Industri 4.0 Di Sektor Industri 
Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan 

2.212.990.000 

Pendampingan Penerapan Industri 4.0 Di Sektor Industri 
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

1.578.883.000 

SP2.2 Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi 
tinggi  

1,97 % Penerapan teknologi dalam produk 
berorientasi ekspor 

Pengembangan Pilot Plant Industri IVO/ILO (Industrial 
Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) 

791.100.000 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan 
industri barang 
dan jasa dalam 
negeri sektor 
industri agro 

SP3.1 Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan 
barang dan jasa Direktorat 
Jenderal Industri Agro*) 

80 % Peningkatan penggunaan barang dan jasa 
dalam negeri  

Penyusunan Skema Bisnis pada Pusat Logistik Bahan 
Baku Industri Furnitur dalam rangka Peningkatan TKDN 
pada Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu 

25.200.000 

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

1.090.314.000 
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Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan 

Outcome/Intermediate 
Outcome/Output 

Program/Output/Komponen PAGU 
       

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Jagung 
Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Jagung 

606.558.000 

Pengembangan Industri Antara Pada Sektor Industri 
Hortikultura: 
- Belanja Mesin dan Peralatan Produksi Industri 
Puree/Konsentrat Buah 

 
 

3.168.758.000 

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 266.700.000 

Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 333.300.000 

SP3.2 Substitusi Impor Produk 
Industri Agro*) 

35 % Penurunan impor akibat peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri 

Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

652.417.000 

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan 
Implementasi Substitusi Impor Industri Pulp dan Kertas 

722.893.000 

Penumbuhan Industri Pengolahan Jagung Dalam Rangka 
Mendukung Substitusi Impor 

465.371.000 

Pengembangan Industri Antara Pada Sektor Industri 
Hortikultura: 
- Rapat Koordinasi 

 
 

134.471.000 

SP3.3 Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) (Rerata 
Tertimbang) 

59,71 % Peningkatan TKDN melalui pemanfaatan 
sumber daya lokal 

Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Tingkat Komponen 
Dalam Negeri pada sektor Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

570.000.000 

Pengembangan Hilirisasi Industri Pengolahan Sagu 
Dalam Rangka Substitusi Impor 

297.000.000 

Optimalisasi Rantai Pasok Pada Industri Minuman Ringan 
dan Pengolahan Hortikultura Melalui Transformasi 
Industri 4.0 

546.036.000 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro 

SP4.1 Nilai ekspor produk industri 
agro 

56,14 US$ 
Milyar 

- Terciptanya produk industri agro yang 
sesuai standar 
 - Peningkatan pangsa pasar melalui kerja 
sama 
- Peningkatan ekspor produk industri 
agro melalui pemanfaatan skema kerja 
sama  

Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama 
Internasional 

492.592.000 

Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan 
Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

2.000.000.000 

Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala 
Internasional Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: 
- Partisipasi pada SIAL Paris 

 
 
 

240.000.000 
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Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan 

Outcome/Intermediate 
Outcome/Output 

Program/Output/Komponen PAGU 
  

SP4.2 Pertumbuhan ekspor 
produk industri agro 

8,39 % - Terciptanya produk industri agro yang 
sesuai standar 
 - Peningkatan pangsa pasar melalui kerja 
sama 
- Peningkatan ekspor produk industri 
agro melalui pemanfaatan skema kerja 
sama  

Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

134.146.000 

Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan 
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Peternakan 

790.626.000 

Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala 
Internasional Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: 
- Partisipasi pada Trade Expo Indonesia 

 
 
 

2.138. 000.000 

SP4.3 Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor 

32,11 % - Terciptanya produk industri agro yang 
sesuai standar 
 - Peningkatan pangsa pasar melalui kerja 
sama 
- Peningkatan ekspor produk industri 
agro melalui pemanfaatan skema kerja 
sama  

Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Daya Saing 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

489.815.000 

Peningkatan Kapasitas Ekspor Bagi Dunia Usaha Sektor 
Industri Agro 

486.404.000 

Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan 
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan 
Perikanan 

439.374.000 

Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX dan Sidang 
Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya 

112.321.000 

SP4.4 Rasio impor bahan baku 
industri agro terhadap PDB 
sektor industri non migas 

5,61 % - Peningkatan pemanfaatan bahan baku 
dalam negeri 
- Terfasilitasinya supply & demand bahan 
baku dalam negeri 
- Pengendalian bahan baku impor 

Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Kertas Bekas 
untuk Bahan Baku Industri Kertas 

388.784.000 

Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Bahan Penolong 
Industri Furnitur 

197.100.000 

Verifikasi Pemanfaatan Bahan Baku Gula Impor untuk 
Industri 

1.992.446.000 

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

216.340.000 

Pembangunan Sistem Informasi Rantai Pasok Bahan 
Baku Susu Segar Industri Pengolahan Susu Melalui 
Transformasi Industri 4.0: 
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Susu 
Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Persusuan 

 
 
 

998.146.000 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya 
kebijakan 
pembangunan  

SP5.1 Tingkat penyelesaian 
rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri 
agro 

13 % Tersusunnya peraturan sebagai pedoman 
pelaksanaan kebijakan 

Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-
undangan Sektor Industri Agro 

428.910.000 
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Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan 

Outcome/Intermediate 
Outcome/Output 

Program/Output/Komponen PAGU 
 

industri agro 
yang efektif 

SP5.2 Efektivitas regulasi bidang 
industri yang ditetapkan 

76 % Terevaluasinya kebijakan yang telah 
disusun 

Penyusunan Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal 
Industri Agro 

475.722.000 

SP6 Terselenggaranya 
urusan 
pemerintahan di 
bidang industri 
agro yang 
berdaya saing 
dan 
berkelanjutan 

SP6.1 Tingkat partisipasi pada 
kerja sama sektor industri 
agro 

98 % Tersusunnya posisi runding (masukan) 
sektor industri agro dalam kerja sama 
internasional 

Fasilitasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Sektor 
Industri Agro 

559.268.000 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian 
dan pengawasan 
sektor industri 
agro 

SP7.1 Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri agro 

76 Perusa-
haan 

- Terlaksananya pengawasan 
pemberlakuan SNI Wajib 
- Terlaksananya pengawasan industri 
yang dikendalikan 
- Diperolehnya informasi terkait desain 
produk dalam rangka industrial 
intellegence 

Penyusunan Konsep Pembinaan Industri Dalam Rangka 
Industrial Intellegence 

700.000.000 

Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil 
Tanaman Pangan 

888.971.000 

Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil 
Perkebunan 

900.000.000 

Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Industri 
Pengolahan Tembakau dan Pengendalian, Pengawasan 
Industri Minuman Beralkohol 

288.650.000 

Pembinaan Penerapan SNI Wajib Di Lingkungan Industri 
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

200.000.000 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya 
ASN Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

SP8.1 Rata-rata indeks 
profesionalitas ASN 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

73 Nilai - Terciptanya penyelenggaran sistem 
kepegawaian yang profesional 
- Tersedianya kompensasi yang adil 
berbasis kinerja 

Gaji dan Tunjangan 20.129.183.000 

Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

513.700.000 

SP9 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan data 
dan informasi 
sektor industri 
agro 

SP9.1 Permintaan data dan 
informasi stakeholder yang 
dapat dipenuhi 

73 % Tersedianya data dan informasi yang 
berkualitas sesuai dengan kebutuhan 
stakeholder 

Pengelolaan Data dan Informasi 856.010.000 

SP9.2 Persentase pemberitaan 
positif sektor industri agro 
di media massa 

91 % Peningkatan citra melalui penyebaran 
informasi positif perkembangan sektor 
industri agro 

Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler 694.942.000 

SP10 Terwujudnya 
birokrasi 
Direktorat 
Jenderal Industri  

SP10.1 Nilai IKPA Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

81 Indeks Terselenggaranya sistem pengelolaan 
perbendaharaan yang efektif, efisien dan 
berorientasi pada layanan prima 

Layanan Pengelolaan Perbendaharaan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

502.245.000 
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Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan 

Outcome/Intermediate 
Outcome/Output 

Program/Output/Komponen PAGU 
 

Agro yang efektif, 
efisien, dan 
berorientasi pada 
layanan prima 

SP10.2 Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

78 Nilai Terselenggaranya sistem pengelolaan 
keuangan yang efektif dan efisien 

 Layanan Pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal 
Industri Agro: 
-  Pelaksanaan (Rapat-Rapat Koordinasi Di Bidang 
Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan 
Keuangan) 
- Finalisasi 

 
 

67.929.000 
 
 

4.126.000 

SP10.3 Indeks Penerapan 
Manajemen Risiko (MRI) 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

3 Level Terselenggaranya sistem pengendalian 
internal dan reformasi birokrasi yang 
efektif dan efisien 

 Layanan Pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal 
Industri Agro: 
-  Pembahasan Awal dan Persiapan Pelaksanaan 
Kegiatan (Rapat-Rapat Koordinasi SPIP) 

 
 

233.094.000 

SP10.4 Persentase pengelolaan 
BMN aset lancar dan aset 
tetap terhadap total BMN 
aset lancar dan aset tetap 

30 % Terselenggaranya pengelolaan Barang 
Milik Negara yang efektif dan efisien 

Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara 

549.302.000 

Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara 168.329.000 

SP10.5 Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

78 Nilai Terselenggaranya sistem pengelolaan 
kearsipan yang efektif dan efisien  

Layanan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro 296.200.000 

Layanan Kearsipan Direktorat Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 

54.332.000 

Layanan Kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

245.550.000 

Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan: 
- Rapat-Rapat & Sosialisasi (Penyelenggaraan Kearsipan) 

 
 

327.324.000 

SP 
10.6 

Tingkat kepuasan pegawai 
atas ketersediaan dan 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana  

83 % - Tersedianya sarana prasarana 
perkantoran yang berkualitas dan sesuai 
kebutuhan 
- Terpeliharanya sarana dan prasarana 
perkantoran 

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.210.207.000 

Pelayanan Umum dan Perlengkapan 2.859.129.000 

Pelayanan Rumah Tangga 359.398.000 

SP10.7 Rekomendasi  hasil 
pengawasan internal yang 
telah ditindaklanjuti  

92 % Peningkatan tindak lanjut rekomendasi 
hasil pengawasan 

Koordinasi dan Identifikasi Isu Aktual Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

873.000.000 

Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan: 
-Koordinasi dan Tindak Lanjut (Tindak Lanjut Hasil 
Temuan) 

 
 

582.326.000 

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

519.439.000 
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Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan 

Outcome/Intermediate 
Outcome/Output 

Program/Output/Komponen PAGU 
       

Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi 
Birokrasi: 
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 

 
 

246.101.000 

SP10.8 Tersedianya SOP yang up to 
date dan relevan 

50 % Tersedianya pedoman pelaksanaan 
prosedur operasional yang baku dan 
terstandar 

Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi 
Birokrasi: 
- FGD Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan SOP AP 
Sesuai Proses Bisnis dan Sistem Kerja Baru Pada 
Lingkungan Ditjen Industri Agro 
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Organisasi, Tata 
Laksana 
- Penyusunan Laporan Finalisasi Kegiatan Organisasi dan 
Tata Laksana 

 
 

76.289.000 
 
 

153.775.000 
 

6.284.000 

SP11 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan 
dan evaluasi 
program 
kegiatan pada 
Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro 

SP11.1 Tingkat kesesuaian 
dokumen perencanaan 
dengan rencana program 
dan kegiatan prioritas 
nasional 

95,9 % Tersusunnya rencana program, kegiatan 
dan anggaran yang berkualitas sesuai 
dengan kebijakan 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

350.244.000 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

23.579.000 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat 
Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan 

297.247.000 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

274.290.000 

SP11.2 Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

78,4 Nilai Terselenggaranya pengelolaan SAKIP 
yang berkualitas 

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

99.650.000 

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat 
Makanan Hasil Laut dan Perikanan 

440.822.000 

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

258160000 

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

445.436.000 
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2.3 Perjanjian Kinerja  

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dengan didukung pembiayaan dan 

mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka pada bulan Januari tahun 2022 ditetapkan 

Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2022 yang 

merupakan dokumen resmi penugasan dari Menteri Perindustrian kepada Direktur Jenderal Industri 

Agro untuk melaksanakan program kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 

Kode 
Tujuan/ Sasaran 

Program 
Indikator Kinerja Target Satuan 

TUJUAN 

Tj Meningkatnya peran 
industri agro dalam 
perekonomian nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri agro *) 5,42 % 

2. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB 
nasional *) 

9,57 % 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya daya 
saing dan kemandirian 
industri agro 

1. Utilisasi sektor industri agro 61,21 % 

2. Nilai realisasi investasi industri   agro 98,25 Rp Trilyun 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SP2 Penguatan 
implementasi Making 
Indonesia 4.0 sektor 
industri agro 

1. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0  
di sektor industri agro *) 

15 Perusahaan 

2. Kontribusi ekspor produk industri agro 
berteknologi tinggi  

1,97 % 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan industri 
barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri  
agro 

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk 
dalam negeri dalam pengadaan barang dan 
jasa Direktorat Jenderal Industri Agro *) 

80 % 

2. Substitusi Impor Produk Industri Agro *) 35 % 

3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 
(Rerata Tertimbang) 

59,71 % 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri agro 

1. Nilai ekspor produk industri agro 56,14 US$ Milyar 

2. Pertumbuhan ekspor produk industri agro 8,39 % 

3. Kontribusi ekspor produk industri agro 
terhadap total ekspor 

32,11 % 

4. Rasio impor bahan baku industri agro 
terhadap PDB sektor industri non migas 

5,61 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP55 Tersedianya kebijakan 
pembangunan industri 
agro yang efektif 

1. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri agro 

13 % 

2. Efektivitas regulasi bidang industri agro yang 
ditetapkan 

76 % 

SP6 Terselenggaranya 
urusan pemerintahan 
di bidang industri agro 
yang berdaya saing dan 
berkelanjutan 

1. Tingkat partisipasi pada kerja sama sektor 
industri agro 

98 % 
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Kode 
Tujuan/ Sasaran 

Program 
Indikator Kinerja Target Satuan 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri agro 

1. Pengendalian dan pengawasan industri di 
sektor industri agro 

76 Perusahaan 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN 
Direktorat Jenderal Industri Agro 

73 Nilai 

SP9 Meningkatnya kualitas 
pelayanan data dan 
informasi sektor 
industri agro 

1. Permintaan data dan informasi stakeholder 
yang dapat dipenuhi 

73 % 

2. Persentase pemberitaan positif sektor industri 
agro di media massa 

91 % 

SP10 Terwujudnya birokrasi 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada 
layanan prima 

1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro 81 Nilai 

2. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

78 Nilai 

3. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) 
Direktorat Jenderal Industri Agro 

3 Level 

4. Persentase pengelolaan BMN aset lancar dan 
aset tetap terhadap total BMN aset lancar dan 
aset tetap 

30 % 

5. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

78 Nilai 

6. Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

83 % 

7. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang 
telah ditindaklanjuti 

92 % 

8. Tersedianya SOP yang up to date dan relevan 50 % 

SP11 Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan dan 
evaluasi program 
kegiatan pada 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

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

95,9 % 

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

78,4 Nilai 

Keterangan: 
*) Merupakan Indikator Kinerja Utama 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

3.1 Analisis Capaian Kinerja 

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. 

Akuntabilitas kinerja yang diukur dalam rangka menggambarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal 

Industri Agro tahun 2022 mencakup analisis capaian kinerja tujuan, sasaran strategis, Perjanjian 

Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Capaian Program Subtitusi Impor, Capaian Program Prioritas 

Nasional, Rencana Strategis Jangka Menengah, perbandingan dengan capaian kinerja instansi lain, 

capaian dokumen perencanaan jangka menengah lainnya (RPJMN/RIPIN/KIN) dan analisis 

penggunaan sumber daya. Analisis yang disajikan dilengkapi dengan perbandingan capaian pada 

tahun-tahun sebelumnya.  

3.1.1. Capaian Tujuan  

 Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah “Meningkatnya peran 

industri agro dalam perekonomian nasional”. Capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. Capaian Tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro 

Tujuan 
Indikator Kinerja 

Tujuan 

2020 2021 2022 
Satuan 

T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

Pertumbuhan PDB 
industri agro 

0,44 0,44 3,32 1,57 5,42 3,78 69,74 % 

Kontribusi PDB 
industri agro 
terhadap PDB 
nasional 

9,21 9,21 9,42 8,77 9,57 8,30 86,73 % 

 

a. IKT “Pertumbuhan PDB industri agro” tahun 2022 ditargetkan sebesar 5,42%. Berdasarkan data 

yang dirilis BPS, pertumbuhan PDB industri agro tahun 2022 adalah sebesar 3,78% sehingga 

capaian untuk indikator ini adalah sebesar 69,74%. Laju pertumbuhan PDB industri agro pada 

tahun 2022 terus mengalami peningkatan sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 pada awal 

tahun 2020 sebesar 0,44% kemudian meningkat menjadi 1,57% pada tahun 2021. Hal ini 

menunjukkan masih terus berlangsungnya pemulihan sektor industri agro meskipun hingga 

tahun 2022 ini belum mampu kembali pulih seperti sebelum masa pandemi dan masih berada di 

bawah target yang ditetapkan. 

Sampai dengan tahun 2022 laju pertumbuhan sektor industri agro menunjukkan angka yang terus 

membaik. Hal ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka 

untuk memulihkan perekonomian nasional sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 yang terus 

menerpa dalam beberapa gelombang varian virus Corona. Perbaikan pertumbuhan sektor 

industri agro tercermin dalam kinerja berbagai subsektor di bawahnya yang mayoritas 

menunjukkan angka membaik. Meskipun sempat mengalami kendala seperti terjadinya 

permasalahan kelangkaan minyak goreng sawit curah di dalam negeri yang mengakibatkan 

dilakukannya larangan ekspor produk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya sejak tanggal 
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28 April hingga 22 Mei 2022 yang akhirnya berdampak pada anjloknya nilai ekspor produk 

industri agro, namun ke depan, pertumbuhan sektor industri agro diharapkan tetap kuat dengan 

didorong oleh perbaikan permintaan domestik sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan 

berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional. Namun demikian, dampak perlambatan 

ekonomi global terhadap kinerja ekspor, masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina dan potensi 

tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi tetap patut diwaspadai dan perlu 

diantisipasi agar tidak mengganggu pertumbuhan sektor industri agro. 

Sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang berasal dari konsumsi rumah tangga didorong oleh 

peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan 

mobilitas masyarakat. Bahkan kebijakan PPKM telah dicabut sejak tanggal 30 Desember 2022 

yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.  Berbagai 

langkah pengendalian inflasi juga dilakukan melalui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan 

TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) serta penguatan program perlindungan sosial dalam 

rangka mitigasi dampak penyesuaian harga energi melalui program Bantuan Subsidi Upah, 

Bantuan Langsung Tunai, serta penyaluran bantuan melalui pemerintah daerah, dinilai cukup 

efektif dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Pemulihan daya beli 

masyarakat memberikan dampak positif pada sektor industri agro, terutama pada subsektor 

industri makanan dan minuman. Sektor industri makanan dan minuman erat kaitannya dengan 

konsumsi rumah tangga, sehingga dengan adanya peningkatan daya beli, turut meningkatkan 

konsumsi masyarakat atas produk makanan dan minuman yang pada akhirnya berkontribusi 

terhadap pertumbuhan sektor industri agro. 

Pertumbuhan subsektor industri agro pada tahun 2022 yang tertinggi dicapai oleh subsektor 

industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 4,90%, kemudian diikuti oleh industri 

kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 3,73%, industri 

kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 

0,59%, disusul oleh industri furnitur yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,99%, serta 

terakhir industri pengolahan tembakau tumbuh negatif sebesar -2,34%. Pertumbuhan masing-

masing sub sektor industri agro ditampilkan dalam tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Pertumbuhan PDB Sektor Industri Agro 

KBLI SEKTOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10,11 Industri Makanan dan Minuman 9,23 7,91 7,78 1,58 2,54 4,90 

12 Industri Pengolahan Tembakau -0,64 3,52 3,36 -5,78 -1,32 -2,34 

16 
Industri Kayu, Barang Dari Kayu & Gabus 
(Tidak Termasuk Furnitur) & Barang 
Anyaman Dari Bambu, Rotan & Sejenisnya 

0,13 0,75 -4,55 -2,16 -3,71 0,59 

17,18 
Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, 
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 

0,33 1,43 8,86 0,22 -2,89 3,73 

31 Industri Furnitur 3,65 2,22 8,35 5,81 8,16 -1,99 

-- Industri Agro 6,60 6,30 6,65 0,44 1,57 3,78 

-- Industri Pengolahan Non-Migas 4,85 4,77 4,34 -2,52 3,67 5,01 

-- Ekonomi Nasional 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,69 5,31 
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Seiring dengan pertumbuhan sektor industri agro yang terus membaik, pertumbuhan subsektor 

industri makanan dan minuman juga terus menunjukkan peningkatan sejak berlangsungnya 

pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 subsektor industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 

4,90%, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2021 

sebesar 2,54%, bahkan meningkat hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan pertumbuhan 

pada tahun 2020 sebesar 1,58%. Pada tahun 2022 terjadi permasalahan kelangkaan minyak 

goreng di sebagian besar daerah di Indonesia sebagai akibat dari tingginya permintaan dan 

turunnya penawaran. Terjadinya permasalahan ini dipicu oleh beberapa hal, antara lain: 

- kenaikan harga CPO dunia mengakibatkan terjadinya peningkatan ekspor oleh produsen 

CPO sehingga mengurangi jumlah stok CPO di dalam negeri; 

- penerapan kebijakan B30 (meningkat dari B20) mengakibatkan tingginya konsumsi CPO di 

dalam negeri untuk memproduksi biodiesel; 

- belum pulihnya sektor logistik akibat pandemi Covid-19 di mana banyak terjadi PHK 

mengakibatkan belum stabilnya kondisi logistik yang mempengaruhi distribusi minyak 

goreng di dalam negeri. 

Kondisi-kondisi tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng sawit di 

dalam negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan 

sebagai berikut: 

- melalui Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan 

ritel dan pedagang sembako untuk menjual minyak goreng dengan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) sebesar Rp14.000 per liter, serta pembatasan pembelian di mana setiap orang hanya 

dapat membeli minyak goreng sebanyak dua liter; 

- pemberian subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana yang ditetapkan melalui 

Permendag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana 

untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana 

Perkebunan Kelapa Sawit, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permendag Nomor 3 

Tahun 2022, dibarengi dengan penetapan Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Penyediaan Minyak Goreng curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha 

Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS; 

- menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation 

(DPO) yang salah satunya mengatur larangan ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 

hingga 22 Mei 2022; 

- meluncurkan program MGCR yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah 

Rakyat (MGCR) di mana Pemerintah berupaya menyediakan minyak goreng curah untuk 

masyarakat sesuai HET dengan mengoptimalkan distribusi hasil alokasi minyak goreng curah 

dalam negeri/DMO yang melibatkan produsen CPO, produsen MGC, pelaku usaha jasa 

logistik dan eceran, distributor, pengecer serta eksportir yang terintegrasi dalam closed loop 

system melalui aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Produsen yang 

berpartisipasi akan diberikan insentif untuk ekspor. Kementerian Perindustrian menginisiasi 

peluncuran SIMIRAH yang kemudian dilanjutkan dengan SIMIRAH 2 yang diambil alih oleh 

Kementerian Perdagangan. 
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Akibat dari kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut, terjadi penurunan harga minyak goreng di 

pasaran. Berdasarkan data pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian 

Perdagangan, harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana pada tanggal 13 September 

2022, mengalami penurunan dari Rp17.900 (per liter curah) menjadi Rp 13.800 dan dari Rp 

19.100 (per liter kemasan sederhana) menjadi Rp 16.600 jika dibandingkan dengan harga pada 

tanggal 12 Januari 2022. Saat ini (11 Februari 2023), harga rata-rata minyak goreng kemasan 

sederhana merek Minyakita adalah sebesar Rp 15.200 per liter.  

Selain itu, terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi ketidakstabilan suplai 

bahan pangan khususnya komoditi gandum dan serealia. Sebagai salah satu negara importir 

gandum dari Ukraina, Indonesia merasakan dampak tersebut di mana terjadi kenaikan harga 

bahan baku gandum. Dampak lain dari perang antara Rusia dan Ukraina adalah meningkatnya 

harga kebutuhan pokok yang disebabkan oleh terjadinya lonjakan harga minyak mentah dunia 

(karena Rusia merupakan salah satu produsen utama minyak mentah dunia) yang mengakibatkan 

terjadinya peningkatan biaya logistik. Peningkatan harga kebutuhan pokok berpotensi 

mengancam terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat berpengaruh 

pada sektor industri agro serta perekonomian Indonesia. 

Terlepas dari adanya permasalahan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, terjadinya perang 

antara Rusia dan Ukraina, serta terjadinya ketidakpastian global, subsektor industri makanan dan 

minuman terus tumbuh positif meskipun belum pulih sepenuhnya seperti sebelum masa 

pandemi. Pertumbuhan subsektor ini didukung oleh kinerja ekspor yang kembali membaik 

setelah kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dicabut. Bahkan ekspor CPO selama masa 

pandemi Covid-19 hingga saat ini justru terus mengalami peningkatan. Pemerintah juga terus 

memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri untuk mendukung keberlangsungan produksi 

melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perindustrian yang memastikan industri bisa memperoleh bahan baku melalui neraca 

komoditas. Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro telah melaksanakan penyusunan 

neraca komoditas untuk beras, gula, perikanan, daging dan jagung. 

Subsektor industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman 

mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,73% pada tahun 2022, meningkat tajam jika dibandingkan 

pertumbuhan tahun 2021 sebesar -2,89% dan pertumbuhan tahun 2020 sebesar 0,22%. 

Pertumbuhan susbsektor ini didukung oleh tingginya permintaan dan ketersediaan bahan baku 

di dalam negeri, di mana terjadi peningkatan ekspor hingga 13,22% sehingga mendorong 

terjadinya peningkatan utilisasi. Subsektor ini menjadi salah satu komoditas yang ditargetkan 

dalam program subtitusi impor sejak tahun 2020 pada industri kertas berbahan baku kertas daur 

ulang, industri kertas uang dan industri kertas sigaret. Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan 

kegiatan-kegiatan untuk mendukung subtitusi impor yang meliputi business matching antara 

industri produsen dan industri pengguna, mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada kegiatan pengadaan kertas 

uang, mengawasi penerapan safe guard atau BMTP kertas sigaret untuk meningkatkan 

kompetensi harga produk lokal, mendorong dan mengawal pelaksanaan SNI kertas sigaret, 

meningkatkan recovery rate kertas bekas sebagai bentuk jaminan bahan baku bagi industri kertas 

berbahan baku kertas bekas, dan seterusnya yang akan dibahas secara lebih lengkap pada sub 

bab capaian program subtitusi impor. Selain itu, untuk meningkatkan jaminan penyediaan bahan 

baku bagi industri kertas dalam negeri, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro telah 
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melaksanakan penyusunan neraca komoditas untuk pulp & kertas. Kebijakan dan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro turut mendukung peningkatan 

pertumbuhan subsektor industri ini. 

Subsektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang 

anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,59%, 

jauh meningkat jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 sebesar -3,71% dan pertumbuhan 

tahun 2020 sebesar -2,16%. Sepanjang tahun 2022 subsektor ini mengalami tingkat pertumbuhan 

yang fluktuatif pada setiap kuartal. Terjadinya penurunan pasokan bahan baku, seperti kayu 

besar dan rotan yang semakin berkurang dan langka, diduga memicu penurunan pertumbuhan 

subsektor ini. Namun, ekspor produk kayu mencatatkan tren yang positif meskipun terjadi 

perlambatan perekonomian pada negara China sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor 

produk kayu Indonesia. Hal ini terjadi karena kebijakan nol Covid-19 di China menyebabkan 

sejumlah pusat produksi mengalami lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. 

Peluang pasar ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia sehingga terjadi peningkatan ekspor 

produk kayu dari Indonesia ke China. Kenaikan ekspor juga terjadi pada negara Jepang dan 

Amerika Serikat. Selain itu, subsektor ini menerima dampak positif dari terjadinya perang antara 

Rusia dan Ukraina yang membuat sejumlah negara mengembargo produk-produk dari Rusia, 

termasuk produk kayu. Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengisi celah 

pasar yang bisa dimasuki oleh produk kayu Indonesia. 

Subsektor industri furnitur pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu 

tumbuh negatif sebesar -1,99% jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2021 yang 

mencapai 8,16% dan pertumbuhan tahun 2020 sebesar 5,81%.  Penurunan yang tajam ini diduga 

disebabkan oleh terjadinya penurunan ekspor sebagai akibat dari efek domino memburuknya 

perekonomian Amerika Serikat dan Eropa karena resesi ekonomi global. Amerika Serikat 

merupakan negara tujuan utama paser ekspor produk furnitur Indonesia di mana pangsa 

pasarnya mencapai 54% pada tahun 2021. Resesi ekonomi global menyebabkan turunnya 

permintaan produk furnitur, di mana terjadi pembatalan pemesanan barang yang berlangsung 

sejak bulan Juli 2022. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah berusaha mengalihkan 

pasar tujuan ekspor dari negara-negara tersebut ke Kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara dan 

India yang masih memiliki potensi untuk dimasuki produk furnitur Indonesia. Dari sisi suplai di 

dalam negeri, ketersediaan produk furnitur dan bahan bakunya cukup melimpah yang 

sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu juga telah dilakukan diversifikasi 

produk furnitur Indonesia yang diharapkan akan dapat memenuhi perkembangan selera pasar. 

Subsektor industri pengolahan tembakau pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif 

sebesar -2,34%, menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 sebesar -1,32%, 

namun meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 sebesar -5,78%. 

Penurunan ini dipicu oleh keputusan Pemerintah untuk menaikkan cukai rokok. Kenaikan rata-

rata cukai rokok sebesar 10% berlaku untuk tahun 2023 dan 2024. Tarif tersebut ditujukan untuk 

sigaret kretek mesin (SKM) 1 dan 2 yang rata-rata meningkat 11,75%-11,5%, sigaret putih mesin 

(SPM) 1 dan 2 naik 11,8%-12%, sedangkan sigaret kretek tangan (SKT) 1, 2, dan 3 naik sebesar 

5%. Sementara, cukai rokok elektrik akan naik 15% dan 6% untuk hasil pengolahan tembakau 

lainnya (HPTL) berlaku kenaikan setiap tahun sejak 2023 hingga tahun 2028. Kebijakan mengenai 

cukai rokok dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya yaitu 

pengendalian konsumsi yang memiliki kaitan dengan kesehatan. Pengenaan cukai ditujukan 
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sebagai upaya pengendalian konsumsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Cukai. 

Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

penurunan prevalensi merokok, khususnya pada usia 10-18 tahun yang ditargetkan menjadi 8,7% 

pada tahun 2024. Selain itu, pengenaan cukai juga ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokok 

pada kelompok masyarakat miskin yang mencapai 11,6%-12,2% dari pengeluaran rumah tangga. 

Selanjutnya, kebijakan cukai juga mempertimbangkan aspek produksi yang berkaitan dengan 

keberlangsungan tenaga kerja, dampak terhadap petani tembakau, pekerja, serta industri hasil 

tembakau secara keseluruhan. Terkait dengan penerimaan negara, kebijakan cukai mendukung 

program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Pada tahun 2022, penerimaan 

negara dari cukai mencapai Rp 218,62 triliun. Dana bagi hasil cukai akan dimanfaatkan untuk 

perbaikan kesehatan, seperti perbaikan Puskesmas dan Posyandu, penanganan stunting, 

perbaikan kesejahteraan petani dan buruh, serta pemberantasan rokok ilegal. Di sisi lain, impor 

tembakau akan diatur dan dibatasi untuk melindungi petani tembakau dalam negeri. Kebijakan 

tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan berbagai tujuan yang sangat penting bagi 

masyarakat dan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020-2022 produk rokok putih termasuk 

di dalam produk yang dilakukan subtitusi impor, akan tetapi sampai saat ini kebijakan yang 

diambil belum mampu menurunkan/mensubtitusi impor produk tersebut. 

Secara umum, laju pertumbuhan sektor industri agro belum mampu memenuhi target yang 

diharapkan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020. 

Akan tetapi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, pertumbuhan sektor industri agro menunjukkan 

angka pertumbuhan yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Terjadinya pergeseran pola 

konsumsi masyarakat akibat pandemi Covid-19 turut menyumbang penurunan kinerja sektor 

industri agro di mana alokasi pengeluaran masyarakat sebagian dialihkan untuk memenuhi 

kebutuhan akan kesehatan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus Corona 

menyebabkan turunnya porsi konsumsi untuk produk makanan dan minuman. Terjadinya krisis 

ekonomi global dan perang antara Rusia dan Ukraina juga turut mempengaruhi pertumbuhan 

sektor industri agro sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada masing-masing subsektor. 

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengambil kebijakan antisipatif 

pada masing-masing subsektor yang pada akhirnya diharapkan akan mampu memberikan 

dampak positif terhadap pertumbuhan sektor industri agro dan perekonomian nasional pada 

tahun 2023. 

b. IKT “Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional” tahun 2022 ditargetkan sebesar 

9,57%. Berdasarkan data yang dirilis BPS, kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional 

tahun 2022 adalah sebesar 8,30% sehingga nilai capaian untuk indikator ini adalah sebesar 

86,73%. Kontribusi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 

2021 sebesar 8,77% dan kontribusi tahun 2020 yang mencapai angka 9,21%. Kontribusi masing-

masing subsektor industri agro dapat dilihat dalam tabel 3.3. 

Kontribusi terbesar pada sektor industri agro berasal dari subsektor industri makanan dan 

minuman yang pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 6,32%, menurun jika dibandingkan 

dengan kontribusi tahun 2021 sebesar 6,61%. Industri makanan dan minuman merupakan salah 

satu sektor andalan penopang pertumbuhan sektor industri pengolahan dan ekonomi nasional. 

Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang signfikan terhadap PDB industri 
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non-migas yang mencapai 38,35% pada tahun 2022 serta memiliki kontribusi yang signifikan 

dalam peningkatan realisasi investasi yang mencapai Rp 85,58 trilyun atau sebesar 62,69% dari 

total nilai investasi sektor industri agro pada tahun 2022. Untuk itu, permasalahan-permasalahan 

yang terjadi pada sektor ini penting untuk segera ditindaklanjuti, seperti diantaranya jaminan 

ketersediaan dan kontinyuitas bahan baku, penurunan utilisasi, hambatan ekspor, serta 

hambatan investasi agar sektor industri ini semakin produktif dan berdaya saing global.  

Tabel 3.3. Kontribusi PDB Sektor Industri Agro Terhadap PDB Nasional 

KBLI SEKTOR 2017 2018 2019 2020  2021  2022  

10,11 Industri Makanan dan Minuman 6,14  6,25  6,40  6,85 6,61 6,32 

12 Industri Pengolahan Tembakau 0,90  0,89  0,89  0,88 0,80 0,69 

16 

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

0,60  0,56  0,51  0,51 0,45 0,41 

17 Industri Kertas dan Barang Dari Kertas 0,65  0,62  0,62  0,72  

0,67 0,66 
18 

Industri Pencetakan dan reproduksi media 
rekaman 

0,06  0,07  0,08  0,08  

31 Industri Furnitur 0,25  0,24  0,25  0,25 0,25 0,21 

-- Industri Agro 8,60  8,63  8,74  9,21 8,77 8,30 

-- Industri Pengolahan Non-Migas 17,88  17,62  17,58  17,88 17,36 16,48 

 

Kontribusi selanjutnya berasal dari sektor industri pengolahan tembakau sebesar 0,69% pada 

tahun 2022 yang juga mengalami penurunan jika dibandingkan kontribusi tahun 2021 sebesar 

0,8%. Meskipun kontribusinya terhadap PDB hanya di bawah 1% dan terus menurun sepanjang 

5 tahun terakhir, namun sektor industri pengolahan tembakau memiliki kontribusi yang besar 

terhadap penerimaan negara yang berasal dari pengenaan tarif cukai. Dari laporan APBN, 

diperoleh data bahwa kinerja penerimaan cukai hasil tembakau sepanjang tahun 2021 tercatat 

mencapai Rp. 188,81 Triliun atau dengan tingkat capaian sebesar 108,65% dari target Rp. 173,78 

Triliun. Realisasi tersebut tumbuh 10,91% dari kinerja tahun 2020 sebesar Rp. 170,24 Triliun. 

Sedangkan pada tahun 2022, Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan melaporkan 

penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 218,62 triliun atau setara dengan 104% dari 

target yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.98 Tahun 2022 sebesar Rp 209,91 triliun. 

Penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2022 meningkat 15,79% jika dibandingkan tahun 2021, 

meskipun capaian realisasi targetnya mengalami penurunan. Peran subsektor industri hasil 

pengolahan tembakau sangat dominan pada tenaga kerja. Industri pengolahan tembakau adalah 

salah satu sektor usaha yang bersifat padat karya (pada proses produksi Sigaret Kretek 

Tangan/SKT). 

Selain kedua sektor di atas, sektor industri kertas dan barang dari kertas serta industri 

pencetakan dan reproduksi media rekaman berkontribusi sebesar 0,66% terhadap PDB nasional 

pada tahun 2022 atau menurun dari kontribusi tahun 2021 sebesar 0,675%. Subsektor industri 

kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, 

rotan dan sejenisnya pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 0,41%, menurun jika dibandingkan 
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dengan kontribusi tahun 2021 sebesar 0,45%, dan terakhir subsektor industri furnitur 

berkontribusi sebesar 0,21% pada tahun 2022, yang juga menurun jika dibandingkan dengan 

kontribusi tahun 2021 sebesar 0,25%. 

Secara umum terjadi penurunan kontribusi sektor industri agro tahun 2022 jika dibandingkan 

dengan kontribusi tahun 2021 dan tahun 2020 pada seluruh subsektor di bawahnya. Industri agro 

menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan perekonomian nasional yang dapat dilihat dari 

besarnya kontribusi PDB yang diberikan, serta merupakan kontributor PDB terbesar pada sektor 

industri pengolahan non-migas. Sejak tahun 2015-2020, kontribusi PDB sektor industri agro terus 

mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022.  

Penurunan kontribusi sektor industri agro ditenggarai sebagai akibat dari adanya peningkatan 

kontribusi pada sektor industri alat angkut yang didukung oleh adanya kebijakan pemberian 

insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), serta 

peningkatan kontribusi sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang mengalami 

pertumbuhan karena terjadinya pandemi Covid-19. Diduga terjadi pergeseran porsi konsumsi 

masyarakat yang semula dibelanjakan pada sektor makanan dan minuman (kontributor terbesar 

PDB sektor industri agro), beralih pada sektor industri alat angkut (pada masyarakat kelas 

menengah ke atas) dan pada sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional (pada masyarakat 

kelas menengah ke bawah). Dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung di mana terjadi 

kecenderungan penurunan pendapatan masyarakat, serta dengan adanya tuntutan untuk 

memenuhi kebutuhan akan kesehatan (penambahan pengeluaran untuk membeli alat-alat 

kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat disinfeksi, dll) maka ditenggarai terjadi penurunan 

porsi belanja masyakat untuk makanan dan minuman yang pada skala nasional mengakibatkan 

terjadinya perlambatan sektor industri makanan dan minuman, yang pada akhirnya 

mengakibatkan penurunan kontribusi sektor industri makanan dan minuman, serta penurunan 

kontribusi sektor industri agro. Meskipun terus menunjukkan angka perbaikan pertumbuhan 

sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, namun kinerjanya belum mampu 

kembali seperti sebelum masa pandemi. Hal ini memerlukan perhatian Pemerintah agar 

kebijakan yang diambil diharapkan dapat kembali meningkatkan kontribusi sektor industri agro 

terhadap perekonomian nasional. 

Berdasarkan data pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian rata-rata target Tujuan Direktorat 

Jenderal Industri Agro tahun 2022 adalah sebesar 78,23% sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 

capaian rata-rata IKT tahun 2021 sebesar 70,2% di mana pada kedua indikator kinerja tujuan, 

realisasinya belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan kinerja sektor industri agro melalui pelaksaan Program Nilai Tambah dan 

Daya Saing Industri yang di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan yaitu perbaikan rantai pasok industri 

agro, penumbuhan industri substitusi impor dan hilirisasi industri agro, peningkatan dan pemanfaatan 

teknologi dan inovasi industri agro, pengembangan standar industri agro, peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri industri agro, peningkatan kerjasama dan investasi bidang industri agro, 

penyediaan fasilitas fiskal dan non fiskal industri agro, dan pelaksanaan peta jalan revolusi industry 

4.0 industri agro. 
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3.1.2. Capaian Sasaran Strategis  

Perspektif Stakeholder 

(1) Sasaran strategis pertama yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro” yang diukur melalui indikator kinerja 

dengan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Capaian SP Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Agro 

SP IKSP 
2020 2021 2022 

Satuan 
T T T R T R C (%) 

Meningkatnya 
daya saing 
dan 
kemandirian 
industri agro 

Utilisasi 
sektor 
industri agro 

- 58,14 67,54 61,21 67,66 110,54 % 

Nilai realisasi 
investasi 
industri agro 

71,72 75,81 85,23 71,72 98,25 136,5 138,93 Rp 
Trilyun 

 

a. IKSP “Utilisasi sektor industri agro” dengan target sebesar 61,21%. Utilisasi 

menggambarkan perbandingan/rasio realisasi produksi terhadap kapasitas produksi yang 

tersedia. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIINAS kemudian diolah oleh Pusat Data 

dan Informasi, rata-rata utilisasi sektor industri agro yang terdiri dari 7 subsektor yaitu 

industri makanan; minuman; pengolahan tembakau; kayu, barang dari kayu dan gabus; 

kertas dan barang dari kertas; pencetakan; dan furnitur, sampai dengan bulan Desember 

2022 adalah sebesar 67,66% atau dengan tingkat capaian sebesar 110,54%. Realisasi ini 

sedikit meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata utilisasi sektor industri agro tahun 

2021 sebesar 67,54%.  

Utilisasi sektor industri agro telah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan utilisasi 

saat awal pandemi pada tahun 2020 di mana rata-rata utilisasi hanya sebesar 56,71%, 

meskipun belum pulih sepenuhnya sebagaimana kondisi sebelum pandemi (rata-rata 

utilisasi sebesar 74,33%). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi sektor industri 

agro telah mengalami peningkatan seiring dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan 

untuk mengatasi pandemi Covid-19, maupun kebijakan untuk pemulihan ekonomi 

nasional. Pada tahun 2020 dan 2021 Kementerian Perindustrian menerapkan kebijakan 

IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri) sebagai salah satu instrumen 

pendorong produktivitas industri manufaktur di mana industri tetap diizinkan beroperasi 

selama masa PPKM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

Pemberian IOMKI dimaksudkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat 

terhadap produk industri, serta mencegah PHK dalam jumlah yang besar. Sedangkan pada 

tahun 2022, dalam rangka untuk meningkatkan utilisasi seiring dengan telah 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perindustrian yang memastikan industri bisa memperoleh bahan baku melalui 

neraca komoditas, Direktorat Jenderal Industri Agro telah melaksanakan penyusunan 

neraca komoditas untuk beras, gula, perikanan, daging dan jagung, serta pulp & kertas 

yang setelah diimplementasikan, diharapkan dapat meningkatkan utilisasi sektor industri 

agro. 
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b. Berdasarkan data dari BKPM, realisasi IKSP “Nilai realisasi investasi industri agro” pada 

tahun 2022 adalah sebesar Rp 136,5 trilyun, jauh meningkat jika dibandingkan dengan 

realisasi investasi tahun 2021 sebesar Rp 85,23 triliun. Pada tahun 2022, realisasi investasi 

PMDN adalah sebesar Rp 72,18 triliun, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan 

dengan investasi PMDN tahun 2021 sebesar Rp 35,87 trilyun. Sedangkan investasi PMA 

tahun 2022 mencapai US$ 4,35 milyar, meningkat jika dibandingkan dengan investasi PMA 

tahun 2021 sebesar US$ 3,38 milyar. Dengan target sebesar Rp 98,25 triliun maka capaian 

untuk indikator ini adalah sebesar 138,93%, juga mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 112,43%. Nilai investasi sektor industri 

agro terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 di mana realisasi investasi tahun 2019 

sebesar Rp 70,5 triliun, tahun 2020 sebesar Rp 71,72 trilyun dan tahun 2021 sebesar Rp 

85,23 trilyun. Perkembangan investasi sektor industri agro dapat dilihat dalam gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Perkembangan Investasi Sektor Industri Agro 

 

Pada sektor industri agro tahun 2022, pertumbuhan investasi terbesar terjadi pada 

subsektor industri furnitur sebesar Rp 5,32 trilyun yang meningkat sebesar 480,89% jika 

dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp 916,16 milyar. Peningkatan 

terbesar kedua terjadi pada subsektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak 

termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar Rp 7,19 

trilyun yang meningkat sebesar 236,31% jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 

2021 sebesar Rp 2,14 trilyun. Subsektor selanjutnya yang mengalami peningkatan terbesar 

adalah subsektor industri pengolahan tembakau sebesar Rp 5,24 trilyun yang meningkat 

sebesar 211,98% jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp 1,68 

trilyun, diikuti oleh subsektor industri pencetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 

Rp 846,98 milyar atau meningkat sebesar 169,08% jika dibandingkan dengan nilai investasi 

tahun 2021 sebesar Rp 322,16 milyar, lalu subsektor industri minuman sebesar Rp 4,46 

trilyun yang meningkat sebesar 96,74% jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2021 

sebesar Rp 2,27 trilyun, subsektor industri kertas dan barang dari kertas sebesar Rp 32,32 

trilyun meningkat sebesar 52,41% jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2021 
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sebesar Rp 21,21 trilyun dan terakhir subsektor industri makanan yang mencapai Rp 81,12 

trilyun, meningkat sebesar 30,11% jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2021 

sebesar Rp 56,7 trilyun dan meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan nilai 

investasi tahun 2020 sebesar Rp 46,8 trilyun.  

Seluruh subsektor industri agro mengalami peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 

2022 jika dibandingkan dengan nilai realisasi investasi pada tahun 2021, bahkan terus 

meningkat sejak tahun 2019 meskipun sedang terjadi dinamika geopolitik dunia yang 

menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan investasi ini antara lain sebagai 

akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang 

kondusif dengan menjaga stabilitas ekonomi dan politik yang baik di dalam negeri yang 

menyebabkan level kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin tinggi. Penerbitan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan 

turunannya ditenggarai mampu memberikan sentimen positif kepada para investor untuk 

tetap menanamkan modalnya di Indonesia karena terdapat kemudahan-kemudahan yang 

didapat oleh para pelaku industri. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk 

mendorong percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dan kebijakan 

Pemulihan Ekonomi Nasional juga memberikan dampak positif. 

Peningkatan investasi pada sektor industri agro antara lain dapat dilihat dari rencana-

rencana investasi perusahaan seperti investasi Flying Dragon Paper yang rencananya akan 

berinvestasi di industri pulp dan kertas Indonesia dengan nilai investasi sebesar US$ 1 

Milyar untuk membangun pabrik dengan kapasitas produksi 6 juta ton terdiri dari 3 juta 

ton produk kemasan dan 3 juta ton recycle pulp yang sebagian besar sudah terealisasi 

meskipun dalam pelaksanaannya mengalami kendala seperti sulitnya mendapatkan bahan 

baku dan keterbatasan memasukkan tenaga ahli untuk memulai proses produksi. Selain 

dari China, pemerintah juga mencatat 6 perusahaan dalam negeri yang akan berinvestasi 

pada subsektor industri pulp dan kertas yaitu PT. Hok Seng Jayaperkasa dengan rencana 

nilai investasi sebesar Rp 2,05 milyar, PT. Best Eternity Resources Technology sebesar Rp 

700 milyar, PT. Wondertrend Indonesia sebesar Rp 250 miliar, PT. Suparma senilai Rp 487 

miliar, PT. Dehong Paper Industry dan PT. Kertas Terpadu Batamindo. Pada bulan Februari 

2022 juga telah dilaksanakan groundbreaking realisasi investasi produk kemasan 

berkelanjutan pada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, 

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari APRIL Group, salah 

satu produsen serat, pulp dan kertas berkelanjutan. Perusahaan tersebut berkomitmen 

mendukung pembangunan green economy di Indonesia. APRIL Group telah memperluas 

portofolio produknya di sektor hilir dengan menginvestasikan Rp 33,4 trilliun untuk 

mendirikan fasilitas produksi kertas kemasan lipat (paperboard) berkelanjutan. Investasi 

tersebut akan berpengaruh pada peningkatan produksi kraft pulp sebesar 1,06 juta ton, 

600 ribu ton Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulp (BCTMP), dan pabrik kertas 

kemasan lipat berkapasitas 1,2 juta ton/tahun yang bersifat mudah terurai (biodegradable) 

dan mudah didaur ulang (recyclable) yang pembangunannya direncanakan akan selesai 

pada kuartal III tahun 2023. 

Pada sektor industri pengolahan tembakau, peningkatan nilai investasi diantaranya 

didukung oleh adanya ekspansi yang dilakukan oleh PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

yang membangun pabrik rokok elektrik atau IQOS di Karawang, Jawa Barat yang telah 
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diresmikan pada tanggal 12 Januari 2023 sekaligus menandai ekspor perdana produk 

tembakau inovatif bebas asap. Nilai investasi dalam pembangunan pabrik ini mencapai US$ 

166,1 Juta untuk produk tembakau inovatif IQOS-Heets dengan kapasitas produksi 15,45 

miliar batang/tahun, melibatkan sekitar 500 pekerja terampil dan didukung oleh fasilitas 

penelitian dan pengembangan dengan investasi mencapai US$ 600 ribu. 

Pada sektor industri minuman, realisasi investasi didukung dengan pembangunan pabrik 

pusat daur ulang botol PET PT. Amandina Bumi Nusantara. Pembangunan pabrik ini 

merupakan kerjasama antara Coca Cola Europacific Partners Indonesia dan Dynapack 

Indonesia untuk dapat menciptakan fasilitas manufacturing daur ulang botol PET dengan 

kualitas food grade menggunakan teknologi terkini yang didukung oleh para ahli dari 

Krones dan Starlinger untuk mewujudkan daur ulang botol PET food contact bottle-to-

bottle dengan nilai investasi sebesar Rp 556,2 milyar. Untuk mendukung jaminan pasokan 

bahan baku, PT. Amandina Bumi Nusantara mendirikan 24 pusat pengumpulan (collection 

center), bermitra dengan lebih dari 500 mitra pengumpul dan 10.000 pemulung di seluruh 

wilayah Indonesia. Pembangunan pabrik ini turut mendukung impelementasi circular 

economy di mana pabrik daur ulang akan menggunakan metode bisnis dengan model 

bisnis closed loop melalui metode pengolahan sampah botol menjadi botol kembali, turut 

mendukung komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah laut sebesar 75% pada 

tahun 2025 dalam upaya mengatasi persoalan polusi plastik, serta meningkatkan 

penghidupan yang layak dan memberikan kesempatan bagi pekerja pengumpul sampah 

dan masyarakat. 

Dampak positif peningkatan investasi akan mampu membuka peluang lapangan kerja baru 

pada sektor industri agro yang pada akhirnya akan mendukung penyerapan tenaga kerja 

nasional. Namun hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM agar terampil 

dan siap kerja. 

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran 

strategis “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro” diantaranya melalui 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu: implementasi konsep rantai alur bahan baku industri 

pengolahan kayu dan rotan; penyusunan neraca komoditas pada komoditas beras, gula, 

perikanan, daging, jagung serta pulp & kertas; penerapan optimalisasi supply chain industri hasil 

tembakau dan bahan penyegar melalui transfomasi digital; bantuan mesin, peralatan, dan atau 

perangkat lunak (aplikasi) dalam rangka perbaikan data supply rantai pasok bahan baku susu 

segar industri pengolahan susu melalui transformasi industri 4.0; restrukturisasi mesin dan/atau 

peralatan industri furnitur dan kayu olahan (wood working); pengembangan pangan fungsional; 

serta rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk memperbaiki alur 

alir material serta dalam rangka untuk jaminan penyediaan bahan baku yang pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatan utilisasi sektor industri agro, pemberian insentif bagi perusahaan 

yang melakukan investasi pembelian mesin dan/atau peralatan dan menciptakan iklim investasi 

yang kondusif agar nilai realisasi investasi sektor industri agro dapat meningkat. 
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Perspektif Customer 

(2) Sasaran strategis kedua yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro” yang diukur melalui 

indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Capaian SP Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Industri Agro 

SP IKSP 
2020 2021 2022 

Satuan 
T T T R T R C (%) 

Penguatan 
implementasi 
Making 
Indonesia 4.0 
sektor industri 
agro 

Jumlah perusahaan 
dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 Readiness 

Index (INDI 4.0)   3.0 di 
sektor industri agro 

11 11 13 14 15 18 120,00 Perusa-
haan 

Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi 
tinggi  

1,95 1,95 1,96 2,00 1,97 2,13 108,12 % 

 

a. IKSP “Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)  

3.0 di sektor industri agro” dengan target sebanyak 15 perusahaan. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin, sepanjang tahun 

2019-2022 terdapat 110 kali perusahaan sektor industri agro yang telah melakukan self 

assessment INDI 4.0 dan menyampaikan data ke Kementerian Perindustrian. Dari 110 kali 

tersebut, telah terdapat 18 perusahaan yang mendapatkan nilai INDI 4.0  3.0, yaitu: 

1) PT. Nutrifood Indonesia 

2) PT. Coca-cola Bottling Indonesia 

3) PT. Kebun Tebu Mas 

4) PT. Hanjaya Mandala Sampoerna 

5) PT. Greenfields Indonesia 

6) PT. Nestle Indonesia 

7) PT. Kalbe Morinaga Indonesia 

8) PT. Lautan Natural Krimerindo 

9) PT. Indolakto 

10) PT. Sugizindo 

11) PT. Aqua Golden Mississippi  

12) PT. Nutricia Indonesia Sejahtera 

13) PT. Gelora Djaja 

14) PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 

15) PT. Pacific Medan Industri 

16) PT. Unilever Indonesia 

17) PT. Indesso Aroma 

18) PT. Djarum 

Capaian untuk IKSP ini adalah sebesar 120,0%. Realisasi indikator ini pada tahun 2022 terus 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dimana terdapat 14 

perusahaan, dan realisasi tahun 2020 sebanyak 11 perusahaan yang memiliki nilai INDI 4.0 

 3.0. 
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Making Indonesia 4.0 merupakan program Pemerintah dalam menyiapkan Indonesia untuk 

menghadapi era industri digital 4.0 yang difokuskan pada 7 sektor industri yakni makanan 

dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan dan farmasi yang 

menyumbang 70% PDB industri, 65% ekspor industri, dan 60% tenaga kerja industri 

Indonesia. Terdapat 5 aspek kunci sukses Making Indonesia 4.0 yaitu Internet of Things (IoT), 

Artificial Intelligence (AI), Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta 

teknologi 3D Printing. Salah satu program Pemerintah dalam mendukung implementasi 

Making Indonesia 4.0 adalah dengan melakukan asesment dan awarding Indonesia Industry 

4.0 Readiness Index (INDI 4.0) di mana INDI 4.0 menjadi standar acuan untuk mengukur 

tingkat kesiapan perusahaan dalam bertransformasi ke era industri 4.0. Perluasan 

penerapan Industri 4.0. ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang 

di dalamnya memuat rencana pengembangan Industri 4.0 untuk 5 sub sektor prioritas di 

mana salah satunya adalah subsektor industri makanan dan minuman yang menjadi bagian 

dari sektor industri agro. 

Untuk mendukung pencapaian target kinerja ini, Direktorat Jenderal Industri Agro dan BPPI 

melaksanakan rangkaian sosialisasi, bimbingan teknis (level manager dan operator), 

pendampingan perusahaan dalam rangka implementasi transformasi teknologi 4.0, serta 

verifikasi terhadap perusahaan yang telah melakukan self assessment nilai INDI 4.0. Pada 

tahun 2019 Direktorat Jenderal Industri Agro telah melaksanakan Bimbingan Teknis Industry 

4.0 Transformasi SDM yang diikuti oleh SDM dari perusahaan-perusahaan sektor industri 

agro. Sempat terhenti pada tahun 2020 karena tidak mendapatkan dukungan anggaran, 

namun pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan untuk mendukung peningkatan INDI 4.0 kembali 

dilaksanakan, yaitu melalui: 

- Pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau, 

dan bahan penyegar 

- Fasilitasi pendampingan industri 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan 

perikanan 

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong implementasi 

transformasi teknologi 4.0 cukup berhasil meningkatkan partisipasi perusahaan untuk mulai 

menerapkan teknologi 4.0 yang ditandai dari semakin bertambahnya perusahaan yang 

melakukan self assessment dan mengirimkan data hasil self assessment ke Kementerian 

Perindustrian, serta semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang memiliki nilai INDI 4.0 

 3.0.  

Manfaat penerapan teknologi 4.0 dapat dilihat hasilnya pada salah satu perusahaan sektor 

industri agro yaitu PT. Amerta Indah Otsuka yang mengalami peningkatan produktivitas 

sebesar 13,14% dan terjadi penurunan downtime hingga mencapai 58,03% melalui 

penerapan Internet of Things pada lini produksinya pada tahun 2022. 

b. IKSP “Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi” dengan target sebesar 

1,97%. Berdasarkan data ekspor impor dari BPS, nilai ekspor produk industri berteknologi 

tinggi sektor industri agro pada tahun 2022 adalah sebesar US$ 5,86 milyar, sedangkan total 

ekspor produk industri berteknologi tinggi tahun 2022 adalah sebesar US$ 291,98 milyar, 

maka realisasi kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi tahun 2022 adalah 
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sebesar 2,01% sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 102,03%. Realisasi untuk 

indikator ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 

sebesar US$ 5,70 milyar dan realisasi tahun 2020 sebesar US$ 3,18 milyar. Sedangkan total 

ekspor produk teknologi tinggi tahun 2022 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan tahun 2021 sebesar US$ 284,28 milyar dan tahun 2020 sebesar US$ 163,31 milyar. 

Industri berteknologi tinggi adalah industri yang intensitas penelitian dan 

pengembangannya (research and development/R&D) tinggi untuk menghasilkan suatu 

produk. Ekspor produk industri agro berteknologi tinggi didominasi oleh produk-produk dari 

sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang termasuk ke dalam kategori medium-high-

technology yaitu produk-produk hilir turunan sawit seperti asam stearat, asam oleat, PFAD, 

dst. Hilirisasi sawit terus dilaksanakan melalui proses R&D untuk menciptakan ragam produk 

hilir yang ditandai dengan peningkatan jumlah ragam produk hilir turunan sawit dari 54 jenis 

pada tahun 2011 meningkat menjadi 168 jenis produk pada tahun 2022. Sejalan dengan 

meningkatnya nilai ekspor produk turunan sawit pada tahun 2022, nilai ekspor produk 

industri agro berteknologi tinggi juga mengalami kenaikan. Kenaikan nilai ekspor ini 

didukung oleh adanya kenaikan harga komoditas produk turunan sawit pada tahun 2022. 

Untuk mendukung pencapaian target kinerja indikator ini, pada tahun 2022 dilaksanakan 

kegiatan Pilot Plant Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) Sebagai 

Bahan Baku Industri Greenfuel/B100 yang telah didahului dengan Penyusunan Studi 

Kelayakan (Feasibility Study) pada tahun 2021.  

IVO/ILO merupakan salah satu produk hilir turunan sawit yang saat ini industrinya belum 

tumbuh di dalam negeri yang memiliki potensi untuk dikembangkan. IVO diperkenalkan 

melalui penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama 

dengan PT. Kemurgi Indonesia melalui pendanaan penelitian oleh BPDPKS. IVO dihasilkan 

dari pembersihan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) dari zat-zat yang dapat 

mempengaruhi kualitas minyak sawit seperti getah dan logam alkali. IVO dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku biohidrokarbon dengan mensyaratkan rendahnya 

kandungan logam dan alkali logam yang dapat meracuni katalis greenfuel dalam prosesnya. 

Untuk persyaratan kandungan IVO untuk biohidrokarbon ini telah ditetapkan Standar 

Nasional Indonesia SNI N0 8875-2020. Penelitian kemudian dilanjutkan oleh PT. Kemurgi 

Indonesia untuk menghasilkan minyak sawit yang memiliki kandungan 3MCPDE (3-

monochloropropane diol yang biasanya terbentuk dari kontaminan dalam minyak nabati 

olahan, termasuk rapeseed, kedelai, kelapa, biji bunga matahari, dan minyak sawit) yang 

rendah. Penelitian tersebut telah berhasil menghasilkan kandungan 3MCPDE di bawah batas 

maksimal yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Diharapkan dengan keberhasilan ini, nantinya 

minyak sawit Indonesia mampu memenuhi persyaratan/permintaan global untuk produk 

pangan sehingga IVO memiliki potensi yang bagus untuk ditumbuhkan industrinya di dalam 

negeri yang jika berhasil dikembangkan dan berhasil memasuki pasar ekspor, maka 

kontribusi produk industri agro berteknologi tinggi akan meningkat pada masa yang akan 

datang. 

 

(3) Sasaran strategis ketiga yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Meningkatnya kemampuan industri agro dalam negeri” yang diukur melalui indikator kinerja 

dan capaiannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.6. Capaian SP Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa  

Dalam Negeri Sektor Industri Agro 

SP IKSP 
2020 2021 2022 

Sat 
T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
kemampuan 
industri barang 
dan jasa dalam 
negeri sektor 
industri agro 

Persentase nilai 
capaian 
penggunaan produk 
dalam negeri dalam 
pengadaan barang 
dan jasa Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro 

- 75 94,14 80 90,99 113,74 % 

Substitusi Impor 
Produk Industri 
Agro 

14 14 22 35 35 -19,41 0,0 % 

Tingkat Komponen 
Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata 
Tertimbang) produk 
industri agro 

54,75 45,93 58,54 62,03 59,71 63,26 105,94 % 

 

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

dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target sebesar 80% pada tahun 2022. 

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu 

upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. 

Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja 

kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk 

belanja pemerintah salah satunya pada Direktorat Jenderal Industri Agro. Pada tahun 2022, 

rencana penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat 

Jenderal Industri Agro dilaksanakan dalam bentuk belanja Pemerintah pada akun-akun yang 

telah disepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 

521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari dashboard e-Monitoring APBN pada Intranew Kemenperin, dari 

total PAGU Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 pada akun-akun tersebut di atas 

sebesar Rp 53,40 milyar, realisasi nilai produk ber-TKDN dan PDN mencapai Rp 40,02 milyar 

atau sebesar 90,99%, sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 113,74%. Realisasi 

indikator ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 

94,14% karena terdapat perbedaan metode pemantauan di mana pada tahun 2022 telah 

menggunakan sistem pemantauan terintegrasi di mana ketika admin menginput berkas 

pertanggungjawaban kegiatan melalui e-Monitoring APBN, admin harus melakukan tagging 

kategori jenis belanja apakah produk tersebut termasuk dalam kategori ber-TKDN, PDN 

ataukah impor. Sedangkan pada tahun 2021, pemantauan dilakukan melalui penginputan 

secara terpisah dan tidak terintegrasi di dalam e-Monitoring APBN yang memungkinkan 

adanya human error di mana tidak seluruh belanja dilaporkan/terinput ke dalam sistem. 

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro baik pada 

Program Nilai Tambah dan Daya Saing, maupun pada Program Dukungan Manajemen pada 

tahun 2022, seluruhnya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja indikator 

“Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan 
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jasa Direktorat Jenderal Industri Agro”, di mana penggunaan anggaran pada kedua program 

tersebut dihitung persentase penggunaan produk dalam negerinya pada akun-akun yang 

telah disepakati. 

b. IKSP “Substitusi Impor Produk Industri Agro” dengan target sebesar 35% pada tahun 2022. 

Berdasarkan data impor yang dirilis oleh BPS, nilai impor produk industri agro tahun 2022 

pada 25 kode HS yang termasuk dalam program subtitusi impor adalah sebesar Rp. 14,11 

trilyun atau meningkat sebesar Rp. 2,29 trilyun jika dibandingkan dengan nilai impor pada 

baseline tahun 2019 sebesar Rp. 11,82 trilyun (menggunakan kurs Bank Indonesia per 

tanggal 16 Januari 2023, 1 US$ = Rp 15.019), sehingga realisasi subtitusi impor produk 

industri agro tahun 2022 adalah sebesar -19,41% atau dengan tingkat capaian sebesar 0%. 

Realisasi ini justru mengalami penurunan tajam jika dibandingkan dengan realisasi tahun 

2021 di mana terjadi penurunan nilai impor sebesar 15,54% dan tahun 2020 terjadi 

penurunan impor sebesar 16,06% dari baseline nilai impor tahun 2019. Hal ini menunjukkan 

bahwa program subtitusi impor tahun 2022 tidak mampu mencapai target yang diharapkan, 

dan justru terjadi peningkatan impor. 

Kegiatan yang dilaksanakan serta pembahasan lebih lanjut mengenai subtitusi impor akan 

dibahas pada sub bab tersendiri dalam laporan ini. 

Kebijakan Substitusi impor merupakan langkah yang ditempuh Pemerintah untuk menekan 

impor. Penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menekan defisit neraca 

perdagangan. Substitusi impor merupakan hal penting untuk dilakukan demi mengurangi 

ketergantungan terhadap barang modal dan bahan baku, serta melengkapi struktur pohon 

industri. Kebijakan substitusi impor diimplementasikan pada sektor industri yang dirasa 

telah mampu bersaing dengan produk luar negeri, salah satunya pada sektor industri agro, 

sehingga barang hasil produksi dalam negeri dapat mensubstitusi produk-produk impor 

dengan tingkat kualitas yang sama. 

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

sebesar 59,71%. Berdasarkan data yang diambil dari http://tkdn.kemenperin.go.id, rata-rata 

tertimbang nilai TKDN produk-produk sektor industri agro periode bulan Januari-Desember 

tahun 2022 adalah sebesar 63,26% atau dengan tingkat capaian sebesar 105,94%. Realisasi 

ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai TKDN tahun 2021 sebesar 62,03%, 

dan tahun 2020 sebesar 45,93%. 

Sepanjang tahun 2022 terdapat 2.096 produk sektor industri agro yang memiliki sertifikat 

TKDN yang masih berlaku yang terdiri dari 1.695 produk furnitur/kerajinan dari 

kayu/rotan/bambu, 128 produk kertas dan percetakan, 5 produk turunan sawit, 34 produk 

pakan ternak, 165 produk makanan dan 69 produk minuman. Peningkatan jumlah 

perusahaan yang melakukan sertifikasi TKDN secara signifikan tidak lepas dari program yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian yang memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN 

secara gratis kepada pelaku industri yang dilaksanakan oleh Pusat Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri. Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro turut 

melaksanakan promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada pelaku 

industri yang disampaikan dalam forum rapat-rapat koordinasi pada seluruh sektor dan 

melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan peningkatan tingkat komponen dalam negeri 

http://tkdn.kemenperin.go.id/
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pada sektor industri hasil hutan dan perkebunan untuk mendukung pencapaian target 

kinerja indikator ini. 

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan cara yang dilakukan oleh Pemerintah 

untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan kepada 

produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta untuk memperkuat 

struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, 

teknologi dan SDM dari dalam negeri. Meskipun telah dibentuk Pusat P3DN, namun 

Direktorat Jenderal Industri Agro tetap memiliki tugas untuk terus mendorong agar industri 

melakukan sertifikasi TKDN pada produk-produknya melalui penyusunan kebijakan yang 

mendukung peningkatan sertifikasi produk dalam negeri.  

 

(4) Sasaran strategis keempat yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Meningkatnya penguasaan pasar industri agro” yang diukur melalui indikator kinerja dan 

capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Capaian SP Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro 

SP IKSP 
2020 2021 2022 

Satuan 
T R T R T R C (%) 

Meningkatny
a penguasaan 
pasar industri 
agro 

Nilai ekspor 
produk industri 
agro 

48,60 47,40 51,79 64,63 56,14 68,59 122,18 US$ 
Milyar 

Pertumbuhan 
ekspor produk 
industri agro 

0,28 6,55 6,58 36,17 8,39 6,13 73,06 % 

Kontribusi 
ekspor produk 
industri agro 
terhadap total 
ekspor  

30,97 29,04 31,88 27,88 32,11 24,74 77,03 % 

Rasio impor 
bahan baku 
industri agro 
terhadap PDB 
sektor industri 
non migas 

5,95 14,35 5,77 9,24 5,61 1,20 467,24 % 

 

a. IKSP “Nilai ekspor produk industri agro” dengan target tahun 2022 sebesar US$ 56,14 

milyar. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk industri agro pada tahun 

2022 adalah sebesar US$ 68,59 milyar, sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 

128,64%. Nilai ekspor produk industri agro tahun 2022 mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2021 sebesar US$ 64,63 milyar dan mengalami 

peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2020 sebesar US$ 

47,40 milyar. Peningkatan nilai ekspor pada tahun 2022 terjadi pada subsektor industri 

makanan dan minuman; pengolahan tembakau; dan kertas dan barang dari kertas. 

Sedangkan penurunan nilai ekspor terjadi pada subsektor industri kayu; pencetakan umum 

dan khusus; karet hulu; dan furnitur dari kayu, rotan dan bambu. 

Peningkatan ekspor sektor industri makanan didominasi oleh produk turunan sawit yang 

membukukan nilai ekspor sebesar US$ 33,32 milyar, meningkat jika dibandingkan dengan 



 

46 
 

nilai ekspor tahun 2021 sebesar US$ 31,16 milyar. Peningkatan ekspor produk turunan sawit 

pada tahun 2022 antara lain didukung oleh adanya kenaikan harga CPO dunia. Sepanjang 

tahun 2022, harga rata-rata CPO berada di kisaran US$ 1.000 - 1.250 per metrik ton, bahkan 

mencapai US$ 1.314,78 per metrik ton pada bulan Februari 2022. Hal ini dimanfaatkan oleh 

para pelaku industri untuk melakukan ekspor yang berdampak pada terjadinya kelangkaan 

produk minyak goreng sawit di dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah melalui 

Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan Domestic Mandatory Obligation (DMO) 

yang mengharuskan produsen minyak sawit untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai 

ketentuan, dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk menstabilkan harga minyak goreng, 

di mana melalui penerapan kebijakan ini akan memutus keterkaitan antara harga minyak 

goreng dengan harga CPO dunia. Bahkan pada tanggal 28 April sampai dengan 22 Mei 2022 

Pemerintah sempat menerapkan kebijakan larangan ekspor produk CPO dan turunannya 

yang mengakibatkan anjloknya nilai ekspor sektor industri agro secara signifikan. Langkah-

langkah yang diambil Pemerintah untuk mengatasi kelangkaan produk minyak goreng sawit 

di dalam negeri telah dibahas pada penjelasan capaian indikator pertumbuhan PDB sektor 

industri agro. 

Industri minyak kelapa sawit berkembang sangat pesat selama 20 tahun terakhir. 

Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor produk CPO dan turunanya dari 

Indonesia, jumlah ragam produk hilir dan juga dari pertumbuhan luas area perkebunan 

sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga 

naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil 

maupun para pengusaha besar di Indonesia (dengan imbas negatif pada lingkungan hidup 

dan penurunan jumlah produksi hasil-hasil pertanian lain karena banyak petani beralih ke 

budidaya kelapa sawit). Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke 

negara-negara tujuan seperti China, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun 

angkanya sangat tidak signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari 

India. Dengan dukungan pemerintah terhadap program biodiesel yang telah memasuki 

implementasi program mandatori B30 secara serentak di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 

Januari 2020, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia juga terus meningkat. 

Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya bisa berarti bahwa 

pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia dimungkinkan akan berkurang di tahun-

tahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap pelaksanaan 

moratorium konversi lahan gambut. Oleh karena itu Pemerintah perlu memikirkan rencana 

alternatif untuk menggantikan dominasi ekspor produk CPO dan turunannya dengan produk 

lainnya. Selain turunan sawit, komoditi non-sawit juga mengalami kenaikan ekspor menjadi 

sebesar US$ 15,18 milyar pada tahun 2022 dari sebesar US$ 13,56 milyar pada tahun 2021. 

Komoditi makanan non-sawit yang membukukan ekspor terbesar yaitu udang dibekukan, 

bungkil dan residu, makanan olahan lainnya, minyak kelapa, biota air lainnya diolah atau 

diawetkan, roti dan kue, olahan kopi dan teh, serta mentega, lemak dan minyak kakao. 

Selanjutnya, peningkatan ekspor terjadi pada komoditi minuman yang membukukan nilai 

ekspor tahun 2022 sebesar US$ 119,45 juta meningkat dari nilai ekspor tahun 2021 sebesar 

US$ 103,1 juta yang antara lain didukung oleh adanya ekspor perdana produk minuman 

beralkohol PT. Langgeng Kreasi Jayaprima (LKJ) atau Diageo Indonesia ke Thailand sejak akhir 

tahun 2021. Seiring dengan upaya perusahaan lokal mengenalkan produk minuman 
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beralkohol dalam negeri kepada wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, diharapkan 

terjadi peningkatan permintaan konsumen di negara asal wisatawan asing tersebut. Sektor 

pariwisata menjadi pendukung industri minuman beralkohol dalam negeri dan memperluas 

pasar ekspor. Dengan kedatangan para wisatawan asing, merek-merek domestik diharapkan 

dapat dikenal luas hingga ke manca negara, sehingga membuka permintaan di negara lain. 

Peningkatan ekspor selanjutnya terjadi pada komoditi pengolahan tembakau yang 

membukukan nilai ekspor tahun 2022 sebesar US$ 1,22 milyar meningkat dari nilai ekspor 

tahun 2021 sebesar US$ 1,07 milyar. Produk rokok kretek Indonesia diekspor ke negara-

negara tujuan yaitu Kamboja, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, Jepang, Thailand dan 

Australia. Rokok kretek merupakan rokok dengan bahan baku tembakau asli yang 

dikeringkan dan dipadukan dengan rasa cengkih. Pamor rokok kretek produksi Indonesia di 

luar negeri dirasakan semakin tinggi, baik untuk sigaret kretek tangan maupun mesin. 

Komoditi kertas dan barang dari kertas juga mengalami peningkatan nilai ekspor yang pada 

tahun 2022 mencatatkan nilai sebesar US$ 8,61 milyar meningkat dari nilai ekspor tahun 

2021 sebesar US$ 7,61 milyar. Industri kertas dan barang dari kertas merupakan salah satu 

sektor yang terus mengalami peningkatan di sisi utilisasi dan menunjukkan kinerja 

perdagangan yang selalu positif selama 6 tahun terakhir. Indonesia berada di peringkat ke-

8 sebagai negara pengekspor pulp dan kertas dunia. Negara tujuan utama ekspor produk 

pulp Indonesia yaitu China, Korea, India, Bangladesh dan Vietnam, serta ekspor kertas yaitu 

negara China, Jepang, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Di Indonesia setidaknya terdapat 103 

perusahaan pada sektor industri kertas dengan total kapasitas produksi kertas hingga 18,26 

juta ton/tahun yang memiliki potensi untuk terus ditingkatkan ekspornya. Berbading terbalik 

dengan komoditi kertas, pada komoditi hasil pencetakan umum dan khusus justru 

mengalami penurunan dari US$ 58,54 juta pada tahun 2021 menjadi sebesar US$ 33,51 juta 

pada tahun 2022 yang diduga disebabkan oleh adanya tren penurunan permintaan secara 

global dengan semakin masifnya penggunaan teknologi pada berbagai aktivitas yang 

menggantikan produk hasil pencetakan berganti menjadi secara elektronik. 

Penurunan ekspor juga terjadi pada komoditi karet hulu (crumb rubber) yang mengalami 

penurunan dari sebesar US$ 4,01 milyar pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar US$ 

3,54 pada tahun 2022 sebagai akibat dari penurunan permintaan yang merupakan dampak 

dari tekanan harga di pasar global yang terus berlanjut dan diikuti langkah pabrikan ban 

mengurangi pembelian dari Indonesia. Pengurangan pembelian pabrikan ban ke Indonesia 

disebabkan oleh kalah bersaing dengan Thailand di mana harga karet dari Thailand dijual 

lebih murah dan dengan biaya logistik yang juga lebih rendah. Selain itu ditenggarai terjadi 

fenomena sunset pada industri crumb rubber, yang diindikasikan dari luasan kebun karet 

yang terus menurun dan permintaan dunia yang cenderung berkurang. Amerika Serikat, 

Jepang, India, dan China merupakan negara tujuan ekspor karet remah (crumb rubber) 

terbesar bagi Indonesia.  

Penurunan ekspor selanjutnya terjadi pada komoditi kayu dan barang dari kayu yang 

mengalami penurunan dari sebesar US$ 4,78 milyar pada tahun 2021, sedikit menurun 

menjadi sebesar US$ 4,43 milyar pada tahun 2022. Ekspor produk kayu Indonesia ke 

sejumlah negara masih menghadapi kendala, meski Indonesia terus menyempurnakan 

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sejak SVLK diakui dalam perdagangan kayu antara 
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Uni Eropa dan Indonesia dan Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement, 

Governance and Trade (FLEGT-VPA) ditandatangani pada September 2013, eksportir tetap 

harus menyertakan sertifikat lain seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme 

for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) karena ditenggarai masih terjadi keraguan 

bahwa SVLK hanya mengesahkan legalitas kayu, tetapi tidak menjamin kelestariannya. 

Keberterimaan SVLK juga menjadi tantangan tersendiri untuk ekspor produk kayu dan 

turunannya ke Jepang di mana Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo menerapkan green 

procurement policy. Dalam kebijakan ini, produk kertas yang pernah lepas dari standar FSC 

dan PEFC tidak bisa diikutsertakan dalam program GPP, meskipun memiliki SVLK. Berbagai 

kendala yang dialami ini menyebabkan terjadinya penurunan ekspor produk kayu dan 

barang dari kayu. 

Terakhir, penurunan ekspor juga terjadi komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu 

mengalami penurunan dari sebesar US$ 2,19 milyar pada tahun 2021, menurun menjadi 

sebesar US$ 2,14 milyar pada tahun 2022 yang disebabkan oleh turunnya permintaan 

sebagai dampak efek domino dari terjadinya resesi ekonomi global yang menyebabkan 

ketidakstabilan pasar pada negara tujuan utama ekspor produk furnitur Indonesia yaitu 

Amerika Serikat dan Eropa. Resesi ekonomi global menyebabkan turunnya permintaan 

produk furnitur, di mana terjadi pembatalan pemesanan barang yang berlangsung sejak 

bulan Juli 2022. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah berusaha mengalihkan 

pasar tujuan ekspor dari negara-negara tersebut ke Kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara 

dan India yang masih memiliki potensi untuk dimasuki produk furnitur Indonesia. Jika 

pelemahan terus berlanjut, pada tahun 2023 berpotensi terjadi PHK massal pada subsektor 

industri furnitur yang merupakan sektor industri padat karya. Hal ini harus diwaspadai dan 

agar diambil langkah kebijakan antisipatif melalui kolaborasi antar instansi Pemerintah yang 

terkait. 

b. IKSP “Pertumbuhan ekspor produk industri agro” dengan target sebesar 8,39%. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk industri agro tahun 2022 adalah 

sebesar US$ 68,59 Milyar dan nilai ekspor tahun 2021 adalah sebesar US$ 64,54 Milyar 

sehingga terjadi pertumbuhan ekspor sebesar 6,13%. Capaian untuk indikator ini adalah 

sebesar 73,06%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, pada tahun 2022 

pertumbuhan ekspor sektor industri agro mengalami penurunan yang cukup tajam 

meskipun nilai ekspornya terus meningkat.  

Sebagaimana telah dijelaskan dalam capaian indikator kinerja sebelumnya, peningkatan nilai 

ekspor pada tahun 2022 terjadi pada subsektor industri makanan dan minuman; pengolahan 

tembakau; dan kertas dan barang dari kertas. Sedangkan penurunan nilai ekspor terjadi 

pada subsektor industri kayu; pencetakan umum dan khusus; karet hulu; dan furnitur dari 

kayu, rotan dan bambu. Secara umum penurunan pertumbuhan ekspor produk industri agro 

dipengaruhi oleh dampak terjadinya krisis ekonomi global dan perang antara Rusia dan 

Ukraina yang mempengaruhi dinamika ekspor produk sektor industri agro sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya pada masing-masing subsektor yang jika dilihat secara total, 

ekspor sektor industri agro tetap tumbuh, namun pertumbuhannya mengalami penurunan 

jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor pada tahun 2020 dan 2021. 



 

49 
 

c. IKSP “Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor” dengan target sebesar 

32,11%. Pada tahun 2022, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk 

industri agro adalah sebesar US$ 68,59 milyar dan nilai ekspor nasional adalah sebesar US$ 

291,98 Milyar, sehingga kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor 

nasional tahun 2022 adalah sebesar 23,49% atau dengan capaian sebesar 73,15%. Kontribusi 

ekspor produk industri agro terhadap total ekspor tahun 2022 mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 27,88% dan tahun 2020 sebesar 29,04%. 

Ekspor terbesar produk industri agro tahun 2022 masih didominasi oleh produk industri 

makanan, terutama produk turunan sawit, kemudian diikuti oleh produk industri kertas dan 

barang dari kertas, produk olahan kayu, karet hulu, furnitur dari kayu, rotan dan bambu, 

pengolahan tembakau, produk minuman dan terakhir produk industri pencetakan umum 

dan khusus. Produk industri sawit masih tetap menjadi produk ekspor andalan Indonesia 

yang tergambar dari kontribusinya yang mencapai 13,50% terhadap ekspor nonmigas. Hal 

ini didukung oleh tren positif harga CPO sepanjang tahun 2022 meskipun sempat 

diberlakukan kebijakan larangan ekspor produk CPO dan turunannya pada periode 28 April 

sampai dengan 22 Mei 2022 yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai ekspor dan turut 

menyebabkan penurunan kontribusi ekspor produk industri agro. 

Meskipun terjadi peningkatan nilai ekspor, namun kontribusi ekspor produk industri agro 

terhadap total ekspor nasional justru mengalami penurunan. Hal ini antara lain terjadi 

karena adanya peningkatan kontribusi ekspor pada sektor lainnya yang menurunkan 

kontribusi yang diberikan oleh produk industri agro. Perlu diingat bahwa penurunan 

kontribusi ekspor pada suatu komoditi, menunjukkan terjadinya peningkatan kontribusi 

ekspor pada sektor lainnya. 

Kontribusi sektor industri agro setiap tahunnya semakin mengalami penurunan, hal ini 

menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk sektor industri agro 

yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan nilai kontribusi ekspornya 

terhadap total ekspor nasional. 

d. IKSP “Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas” 

dengan target sebesar 5,61%. Pada tahun 2022 berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai 

impor bahan baku sektor industri agro adalah sebesar Rp 39,39 triliun. Sedangkan nilai PDB 

sektor industri nonmigas Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2022 adalah sebesar Rp 

3.228,15 triliun, sehingga rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri 

nonmigas tahun 2022 adalah sebesar 1,20%. Karena target indikator ini bersifat minimasi, 

maka capaian untuk indikator ini adalah sebesar 467,24%.  

Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas tahun 2022 

terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 9,24% 

dan realisasi tahun 2020 sebesar 14,35%. 

Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai impor bahan baku sektor industri agro jika 

dibandingkan dengan tahun 2021 dari sebesar Rp 396,0 triliun menjadi sebesar Rp 39,39 

triliun. Sedangkan nilai PDB sektor industri non migas tahun 2022 mengalami kenaikan jika 

dibandingkan PDB non migas tahun 2021 dari sebesar Rp 2.760,44 triliun meningkat menjadi 

sebesar Rp 3.228,15 triliun. 
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Tingginya impor bahan baku sektor industri agro menunjukkan lemahnya kondisi hulu agro 

nasional yang belum mampu menyediakan bahan baku dari dalam negeri. Permasalahan 

terkait bahan baku merupakan permasalahan klasik sektor industri agro yang terus menerus 

terjadi dan hingga kini belum mampu diselesaikan. Pembagian kewenangan pada instansi 

yang berbeda-beda, turut menghambat penyelesaian permasalahan bahan baku karena 

munculnya ego sektoral tanpa berfokus ke permasalahan utama. Pada tahun 2020-2024 

Kementerian Perindustrian melaksanakan program substitusi impor yang jika 

terimplementasi dengan baik, diharapkan akan mampu menurunkan nilai impor pada sektor 

industri agro.  

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri 

Agro melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan rekomendasi terkait posisi runding industri 

agro pada forum kerjasama internasional; promosi dan temu bisnis dalam rangka peningkatan 

ekspor; penyusunan rekomendasi peningkatan ekspor produk industri agro; peningkatan 

kapasitas ekspor bagi dunia usaha sektor industri agro; partisipasi industri agro dalam kegiatan 

ACCSQ, CODEX dan sidang terkait standar pangan olahan lainnya; penyusunan rekomendasi 

kebutuhan kertas bekas untuk bahan baku industri kertas; penyusunan rekomendasi kebutuhan 

bahan penolong industri furnitur; verifikasi pemanfaatan bahan baku gula impor untuk industri; 

kemitraan industri pengolahan susu dengan peternak melalui peningkatan alur alir bahan baku; 

serta pembangunan sistem informasi rantai pasok bahan baku susu segar industri pengolahan 

susu melalui transformasi industri 4.0 yang diharapkan akan memberikan outcome peningkatan 

nilai ekspor, peningkatan pertumbuhan dan peningkatan kontribusi ekspor sektor industri agro, 

serta penurunan rasio impor bahan baku sektor industri agro terhadap PDB sektor industri non 

migas. 

 

Perspektif Internal Process 

(5) Sasaran strategis kelima yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif” yang diukur melalui indikator 

kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.8. Capaian SP Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Agro yang Efektif 

SP IKSP 
2020 2021 2021 Satu-

an T R T R T R C (%) 

Tersedianya 
kebijakan 
pembanguna
n industri 
agro yang 
efektif 

Tingkat penyelesaian 
rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri 
agro 

11 14,29 12 30 13 33,33 256,38 % 

Efektivitas regulasi bidang 
industri agro yang 
ditetapkan 

- 74 77,54 76 84,5 111,18 % 

 

a) IKSP “Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro” dengan 

target sebesar 13%. Pada awal tahun 2022, Direktorat Jenderal Industri Agro mengusulkan 

8 (delapan) Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sektor Industri Agro 

yang meliputi: 
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- Tujuh progsun yang belum dapat terselesaikan pada tahun 2021 yang akan diusulkan 

untuk dapat dilanjutkan pada progsun tahun 2022. 

- Satu progsun usulan baru dari Direktorat Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar terkait dengan RPermenperin Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia 

Krimer Nabati Bubuk Secara Wajib. 

Namun berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1734 Tahun 2022 terdapat 

6 progsun Ditjen Industri Agro yang dimasukkan ke dalam program penyusunan prioritas 

Kementerian Perindustrian. Adapun progsun yang dimaksud adalah:  

1) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Pati Jagung 

Secara Wajib 

2) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan Mi Instan Sub Bidang Produksi 

3) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyediaan Minyak Goreng 

Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka 

Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebuanan Kelapa Sawit 

4) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara 

Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

5) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia Krimer Nabati Bubuk Secara Wajib 

6) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Restrukturisasi Mesin dan/atau 

Peralatan Industri Kayu Olahan (woodworking) dan Furnitur 

Sampai dengan akhir tahun 2022, telah terbit 2 Permenperin yaitu Permenperin No. 8 

Tahun 2022 tentang  Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, 

Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana 

Perkebuanan Kelapa Sawit dan Permenperin No. 42 tahun 2022 tentang Program 

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu, serta 4 rancangan 

Permenperin yang masih ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Perindustrian 

untuk diundangkan sehingga realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 33,33% dengan 

nilai capaian sebesar 256,38%. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 di mana realisasi indikator ini adalah sebesar 30%, 

maka pada tahun 2022 tingkat realisasi indikator ini mengalami peningkatan di mana pada 

tahun 2021, dari 10 progsun yang dimasukkan ke dalam program penyusunan prioritas 

Kementerian Perindustrian terdapat 3 Permenperin yang diterbitkan yaitu Permenperin 

No. 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka 

Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional, Permenperin No. 1 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara Wajib, dan Permenperin No. 27 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman 

Beralkohol dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. 

Tercapainya target indikator ini tidak lepas dari upaya intensif yang dilakukan oleh Fungsi 

Hukum dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Industri Agro yang aktif berkoordinasi 

dengan Biro Hukum untuk menyelesaikan proses penyusunan rencangan Permenperin dan 

mengawal proses harmonisasi sampai dengan peraturan tersebut diundangkan. 
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Rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja 

indikator ini adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan proses koordinasi dan 

pengawalan penyusunan rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro dengan 

pihak-pihak terkait seperti pelaku usaha, Biro Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM. 

Selain itu juga direkomendasikan untuk dilakukan peninjauan/evaluasi atas penyelesaian 

usulan rancangan peraturan kebijakan yang tercantum di dalam Renstra Direktorat 

Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024 yang ke depan diharapkan akan digunakan sebagai 

dasar penentuan reviu target tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor 

industri agro pada periode yang akan datang. 

b) IKSP “Efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan” dengan target sebesar 

76%. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 

peran Pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara 

terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. 

Penyusunan regulasi bidang industri agro diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan 

presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta 

penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh 

Direktorat Jenderal Industri Agro diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi 

tersebut. Pada tahun 2022 regulasi yang akan dievaluasi efektivitasnya adalah Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Standar Nasional 

Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib. Pengukuran tingkat 

efektivitas regulasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku industri terkait. 

Adapun aspek pengukuran dan indikator yang digunakan dalam kuesioner meliputi: 

 

Tabel 3.9. Aspek Pengukuran dan Indikator Efektivitas Regulasi 

No. Aspek Pengukuran Indikator  

1. Penyusunan regulasi Melibatkan perusahaan industri/asosiasi industri 

2. Sosialisasi regulasi  Telah disosialisasikan kepada perusahaan 
industri/asosiasi industri.  

 Industri/asosiasi industri dapat dengan mudah 
mendapatkan penjelasan terkait regulasi yang 
ditetapkan 

3. Pemahaman 
terhadap regulasi 

Isi dari regulasi yang telah ditetapkan dapat dipahami oleh 
perusahaan industri/asosiasi industri 

4. Implementasi 
regulasi 

 Perusahaan industri/asosiasi industri dapat menerima 
pemberlakuan regulasi yang telah ditetapkan. 

 Regulasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan 
oleh perusahaan industri/ asosiasi industri 

5. Manfaat 
regulasi/dampak 

 Regulasi yang ditetapkan memberikan manfaat secara 
merata pada semua skala perusahaan industri/asosiasi 
industri.  

 Regulasi yang ditetapkan dapat meningkatkan kinerja 
bisnis dari perusahaan industri/ asosiasi industri.  

 Regulasi yang ditetapkan membantu pemulihan bisnis 
perusahaan industri/asosiasi industri di masa 
pandemic.  
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No. Aspek Pengukuran Indikator  

 Regulasi yang ditetapkan mendukung perusahaan 
industri/asosiasi industri dalam menghadapi 
persaingan bisnis global 

6. Pemenuhan 
kebutuhan regulasi 

 Regulasi yang ditetapkan ini telah sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan industri/ asosiasi industri 

 Regulasi yang ditetapkan tidak bertentangan dengan 
regulasi lain yang telah ditetapkan sebelumnya 

 Regulasi yang ditetapkan tidak memerlukan revisi atau 
tambahan aturan lainnya 

 

Dari hasil pengisian kuesioner oleh stakeholder didapatkan hasil bahwa realisasi nilai 

efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan adalah sebesar 84,5% atau dengan 

tingkat capaian sebesar 111,18%. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan regulasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro telah sejalan dengan kebijakan Pemerintah 

dalam mendorong daya saing industri. 

Realisasi indikator ini mengalami peningkatan meskipun jumlah peraturan kebijakan yang 

dievaluasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 3 

peraturan yang meliputi Permenperin No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib, Permenperin No. 1 Tahun 2020 

tentang Penyusunana Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan Industri yang berada atau berlokasi di Kawasan 

Industri, serta Surat Edaran Meneteri Perindustrian No. 5 Tahun 2021 tentang Izin 

Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan 

kebijakan yang disusun telah dapat menjawab tantangan akan kebutuhan kebijakan yang 

tepat sasaran yang ditunjukkan dari tingkat efektifitas sebesar 84,5%. 

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini diantaranya 

adalah dengan meningkatkan kualitas dokumen RIA yang disusun secara komprehensif 

dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan sehingga seluruh pihak terkait 

dapat menerima manfaat dari kebijakan yang diterapkan. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Tersedianya kebijakan pembangunan industri 

agro yang efektif”, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro melaksanakan kegiatan-

kegiatan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sektor industri agro; dan 

penyusunan kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal industri agro. 

 

(6) Sasaran strategis keenam yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro yang berdaya saing dan 

berkelanjutan” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.10. Capaian SP Terselenggaranya Urusan Pemerintahan  

Di Bidang Industri Agro yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 

SP IKSP 
2020 2021 2022 Satuan 

T R T R T R C (%) 

Terselenggaranya urusan 

pemerintahan di bidang 

industri agro yang berdaya 

saing dan berkelanjutan 

Tingkat partisipasi 

pada kerja sama 

sektor industri 

agro 

96 100 97 100 98 100 102,04 % 

 

Kerja sama-kerja sama yang dibahas pada tahun 2022 yaitu: 

1) Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE 

CEPA) 

2) Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) 

3) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) 

4) Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum (ITICF) 

Sepanjang tahun 2022, Ditjen Industri Agro telah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan 

posisi sektor industri agro pada seluruh kerja sama di atas, sehingga realisasi indikator ini adalah 

sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 102,04%. Masukan atas posisi sektor industri agro 

disusun dengan melibatkan pelaku usaha terkait sehingga ketika kerja sama tersebut 

diimplementasikan, dapat memberikan dampak positif bagi sektor industri agro. 

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, jumlah kerja sama yang diikuti mengalami 

penurunan dari semula 6 kerja sama, menurun menjadi 4 kerja sama. Namun Direktorat Jenderal 

Industri Agro tetap aktif memberikan masukan posisi pada seluruh kerja sama terkait industri 

agro, serta terus mengikuti perundingan/sidang kerja sama yang dilaksanakan baik secara offline 

maupun secara daring sehingga tingkat partisipasi dalam seluruh kerja sama tersebut dapat 

dipertahankan sebesar 100%. 

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan tingkat capaian indikator ini antara 

lain dengan terus aktif melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kerjasama Industri 

Internasional yang mengkoordinir seluruh bentuk kerja sama ekonomi baik yang bersifat 

bilateral, regional maupun multilateral, serta aktif berkoordinasi dengan pelaku usaha agar 

masukan posisi kerja sama yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi sektor industri 

agro. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro 

melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri sektor industri agro. 

 

(7) Sasaran strategis ketujuh yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro” yang diukur melalui 

indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

 

 

 

https://intranet.kemenperin.go.id/intrafax/download.php?id=79829&t=49047274
https://intranet.kemenperin.go.id/intrafax/download.php?id=79829&t=49047274
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Tabel 3.11. Capaian SP Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Sektor Industri Agro 

SP IKSP 
2020 2021 2022 Satuan 

T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 

pengendalian 

dan pengawasan 

sektor industri 

agro 

Pengendalian dan 

pengawasan 

industri di sektor 

industri agro 

40 123 61 67 76 94 123,68 Perusa-

haan 

 

IKSP “Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro” dengan target sebanyak 

76 perusahaan yang dikendalikan dan diawasi. Pengendalian dan pengawasan industri 

dilaksanakan dalam rangka verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), verifikasi Izin Operasional 

Melaksanakan Kegiatan Industri (IOMKI), verifikasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), 

pengawasan SNI wajib, pengawasan industri yang dimonitoring dan dikendalikan (industri 

minuman beralkohol dan industri pengolahan tembakau), serta pengawasan lainnya. Sepanjang 

tahun 2022 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 94 perusahaan sektor industri agro yang 

meliputi: 

- Pengawasan perusahaan sektor industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 25 

perusahaan 

- Pengawasan perusahaan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 42 

perusahaan 

- Pengawasan perusahaan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

sebanyak 27 perusahaan 

Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 123,68%. Realisasi pengawasan perusahaan 

tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 di mana telah 

dilaksanakan pengawasan terhadap 67 perusahaan sektor industri agro, namun mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 123 perusahaan. Hal ini 

terjadi karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 

dari yang semula mengacu kepada Permenperin No. 35 Tahun 2018 berubah menjadi 

Permenperin No. 7 Tahun 2021 di mana terdapat perubahan lingkup tugas dan fungsi Direktorat 

Jenderal Industri Agro yang berpindah menjadi wewenang Badan Standardisasi Kebijakan dan 

Jasa Industri terkait pengawasan standar produk. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro 

melaksanakan kegiatan penyusunan konsep pembinaan industri dalam rangka industrial 

intellegence; fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan hasil tanaman pangan; fasilitasi dan 

pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan; monitoring dan verifikasi pelaksanaan 

kebijakan industri pengolahan tembakau dan pengendalian, pengawasan industri minuman 

beralkohol; serta pembinaan penerapan SNI wajib di lingkungan industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar. 

 

Perspektif Learn & Growth 

(8) Sasaran strategis kedelapan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian” 

yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.12. Capaian SP Terwujudnya ASN  

Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian 

SP IKSP 
2020 2021 2022 Satuan 

T R T R T R C (%) 

Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

Rata-rata indeks 
profesionalitas 
ASN Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro 

70 87,99 71 63,59 73 50,23 68,81 Nilai 

 

IKSP “Rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target 

nilai indeks sebesar 73. Pencapaian indikator ini diperoleh melalui pengukuran indeks 

profesionalitas ASN merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 

tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 

Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk 

mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat 

digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme 

ASN. Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui 4 dimensi, yaitu: 

- Kualifikasi 

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi 

pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi 

Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran. 

- Kompetensi 

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat 

pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam 

pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari 

keseluruhan pengukuran. 

- Kinerja 

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja 

yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit 

atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai 

serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan 

pengukuran. 

- Disiplin 

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang 

memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 

5% dari keseluruhan pengukuran. 

Pada tahun 2022 ini, pengukuran rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal 

Industri Agro dilakukan berdasarkan penarikan data langsung dari Sistem Aplikasi Pelayanan 

Pegawai (SAPK) BKN. Adapun hasil dari penarikan data didapatkan nilai Indeks Profesionalitas 

ASN Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 50,23 yang diukur dari 101 orang PNS di 

lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro dengan status kedudukan PNS aktif.  
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Tabel. 3.13. Rata-rata Nilai IP ASN Unit Kerja Direktorat Jenderal Industri Agro 

No. Unit Kerja 
Jumlah 

Pegawai 
yang Dinilai 

Kualifikasi Kompetensi Kinerja Disiplin Total 

1. Sekretariat Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

38 15,39 6,66 23,95 5,00 51,00 

2. Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

22 17,27 2,05 25,00 5,00 49,32 

3. Direktorat Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan 

19 17,11 1,58 25,26 5,00 48,95 

4. Direktorat Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar 

22 17,73 4,32 23,86 5,00 50,91 

Total 101 16,63 4,19 24,41 5,00 50,23 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.13. di atas, dari proporsi nilai IP maksimal sebesar 40 poin, rata-

rata kriteria Kompetensi Pegawai Ditjen Industri Agro baru mencapai 4,19 poin sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat ASN yang tidak melakukan pengembangan kompetensi/mengikuti 

wokshop/diklat/seminar ataupun belum melakukan update data kompetensi khususnya untuk 

sertifikasi jabatan fungsional, keikutsertaan dalam wokshop/diklat/seminar atau sejenisnya baik 

yang bersifat teknis maupun terkait jabatan fungsional. Hal ini mengakibatkan realisasi nilai IP 

ASN Ditjen Industri Agro menjadi rendah. Dari data realisasi tersebut, capaian untuk indikator ini 

adalah sebesar 68,81%. 

Terdapat penurunan nilai realisasi IP ASN jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana 

pengukuran rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro dilakukan 

update perhitungan secara manual dengan tetap berdasarkan kriteria-kriteria pengukuran sesuai 

Peraturan BKN, sedangkan data tahun 2022 diambil secara langsung dari aplikasi tanpa dilakukan 

updating secara manual. 

Pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, untuk mengatasi rendahnya poin pada kriteria 

kompetensi ASN, maka langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk dilakukan antara lain: 

- Mengusulkan kepada BPSDMI/Biro OSDM maupun Kementerian/Lembaga pembina 

jabatan fungsional agar menyelenggarakan wokshop/diklat/seminar bagi seluruh level 

pegawai 

- Meningkatkan keikutsertaan ASN dalam wokshop/diklat/seminar 

- Melakukan sosialisasi terhadap seluruh ASN untuk selalu memperbarui data keikutsertaan 

dalam wokshop/diklat/seminar pada menu Biodata di Intranet Kemenperin 

- Mengingatkan admin SAPK unit kerja untuk selalu memperbarui data 

wokshop/diklat/seminar yang pernah diikuti oleh pegawai  

Dari rekomendasi langkah tindak lanjut tersebut diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat 

meningkatkan kompetensi pegawai yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan nilai Indeks 

Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri 

Agro melaksanakan kegiatan gaji dan tunjangan; serta pengelolaan kepegawaian Direktorat 

Jenderal Industri Agro. 
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(9) Sasaran strategis kesembilan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro” yang diukur melalui 

indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.14. Capaian SP Meningkatnya Kualitas  

Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Agro 

SP IKSP 
2020 2021 2022 Satuan 

T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan data 
dan informasi 
sektor industri 
agro 

Permintaan data dan 
informasi stakeholder 
yang dapat dipenuhi 

71 61,94 72 64,58 73 78,10 106,99 % 

Persentase 
pemberitaan positif 
sektor industri agro di 
media massa 

- 90 95,71 91 95,74 105,21 % 

 

a) IKSP “Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi” dengan target 

sebesar 73% yaitu yaitu berdasarkan jumlah kebutuhan/permintaan data dan informasi 

stakeholder yang dapat dipenuhi dan sesuai dengan permintaan/kebutuhan melalui laman 

website Kementerian Perindustrian di kemenperin.go.id atau agro.kemenperin.go.id, 

melalui surat resmi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Industri Agro ataupun datang 

langsung ke kantor Direktorat Jenderal Industri Agro lantai 17 dan 18 untuk keperluan 

terkait pendidikan, pengembangan usaha dan investasi. Realisasi sampai dengan triwulan 

IV adalah sebanyak 137 pertanyaan terkait sektor industri agro dan telah terjawab 

sebanyak 107 pertanyaan sehingga realisasi sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 

78,10%. Dari realisasi tersebut dapat dilihat bahwa capaian akhir sampai dengan triwulan 

IV adalah sebesar 106,99%, telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2022. 

Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2020 sebagai 

akibat dari dilakukannya pergantian admin pertanyaan masyarakat (ND Sesditjen IA No. 

496/IA.1/IND/IV/2022 perihal Usulan Anggota Tim Penghubung PPID Kementerian 

Perindustrian). Namun meskipun demikian masih terdapat admin yang tidak aktif 

menjawab permintaan data yaitu admin pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan dan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana ditampilkan 

dalam Gambar 3.2. 

Permasalahan ini telah disampaikan kepada unit kerja terkait dalam forum rapat-rapat 

evaluasi kinerja triwulanan/semesteran selama tahun 2022 agar ke depannya diharapkan 

ada peran aktif dari seluruh Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro 

sehingga capaian target pada indikator ini dapat ditingkatkan/dipertahankan hingga 

periode selanjutnya. Untuk meningkatkan persentase jumlah pertanyaan masyarakat yang 

dijawab pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada masa yang akan 

datang, sebagaimana hasil kesepakatan rapat evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Industri 

Agro tahun 2022 maka disepakati bahwa perlu adanya pergantian admin pada direktorat 

dimaksud. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Biro Humas 

terkait usulan admin PPID tahun 2023. Selain itu, beberapa permintaan data yang belum 

terpenuhi dikarenakan adanya keterbatasan seperti permintaan data industri baik itu data 

produksi, kebutuhan ekspor impor dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan realisasi 
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pada tahun 2021, realisasi pada tahun 2022 sangat meningkat. Hal ini menunjukkan upaya 

peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan, telah sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Gambar 3.2. Jumlah Pertanyaan Masyarakat 

b)  IKSP “Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa” dengan target 

sebesar 91%. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja publikasi 

Direktorat Jenderal Industri Agro adalah dengan menyebarluaskan pemberitaan terkait 

kinerja dan kebijakan sektor industri agro kepada masyarakat melalui media massa. 

Penyebaran informasi Direktorat Jenderal Industri Agro dilakukan melalui penyebaran 

siaran pers kepada redaksi dan jurnalis media partner Kementerian Perindustrian sejumlah 

80 media massa atau dengan mengundang wartawan untuk meliput kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian/Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Rekapitulasi pemberitaan sektor industri agro di media massa dengan tone positif 

diperoleh dari hasil monitoring media yang dilakukan oleh tim pemantau dan analis media 

Biro Hubungan Masyarakat. Adapun dalam kurun tahun 2022 terdapat 1806 berita terkait 

sektor industri agro yang disebarkan melalui media cetak, media penyiaran, media 

elektronik dan media online dengan total 95,74% merupakan pemberitaan positif sektor 

industri agro. Sehingga nilai capaian untuk indikator ini adalah sebesar 105,21%. Target 

indikator ini dapat dicapai antara lain karena Tim Humas Ditjen Industri Agro yang tanggap 

dan aktif dalam menyebarkan pemberitaan positif atas perkembangan isu-isu sektor 

industri agro baik melalui kanal media sosial milik Ditjen Industri Agro maupun melalui 

media partner Kementerian Perindustrian. Sehingga nilai capaian indikator ini adalah 

sebesar 106,34%. 

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, persentase pemberitaan positif sektor 

industri agro di media massa tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2022 

terjadi isu nasional kelangkaan minyak goreng sawit di dalam negeri yang berpotensi 

menimbulkan pemberitaan negatif jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dengan upaya 
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tindak lanjut secara aktif dan intensif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro 

dalam mengatasi isu tersebut yang informasi terkait perkembangan penanganannya 

disebarluaskan oleh Tim Humas Ditjen Industri Agro dan Kemenperin, pada akhirnya 

mampu mengelola isu dimaksud menjadi pemberitaan yang netral atau positif. Hal ini 

menunjukkan peran kinerja Tim Humas dalam mengelola pemberitaan atas isu-isu yang 

terjadi sehingga pemberitaan sektor industri agro di media massa bersifat positif. 

Pada tahun 2023, dengan tetap mempertahankan kinerja dan hubungan yang baik dengan 

media partner serta terus aktif dan tanggap dalam mengelola pemberitaan atas isu-isu 

yang terjadi, maka dimungkinkan capaian kinerja persentase pemberitaan positif sektor 

industri agro di media massa akan terus meningkat. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri 

Agro melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan data dan informasi; serta pelayanan 

hubungan masyarakat dan protokoler. 

 

(10) Sasaran strategis kesepuluh yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi 

pada layanan prima” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.15. Capaian SP Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal  

Industri Agro yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima 

SP IKSP 
2020 2021 2022 

Satuan 
T R T R T R C (%) 

Terwujudnya 
birokrasi 
Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro 
yang efektif, 
efisien, dan 
berorientasi 
pada layanan 
prima 

Nilai IKPA Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

80 83,82 80,5 90,82 81 89,42 110,40 Nilai 

Nilai Laporan 
Keuangan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

83 79,75 77 72,05 78 85 108,97 Nilai 

Indeks Penerapan 
Manajemen Risiko 
(MRI) Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

3,3 3,67 3 2,62 3 2,85 95,00 Indeks 

Persentase 
pengelolaan BMN aset 
lancar dan aset tetap 
terhadap total BMN 
aset lancar dan aset 
tetap 

71 100 27,5 46,45 30 87,51 291,70 % 

Nilai kearsipan 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

76 78 77 74 78 74 94,87 Nilai 

Tingkat kepuasan 
pegawai atas 
ketersediaan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana  

81 81,75 82 82,25 83 84,75 102,11 82 

Rekomendasi  hasil 
pengawasan internal 
yang telah 
ditindaklanjuti 

- 91,5 54,93 92 65,81 71,53 % 

Tersedianya SOP yang 
up to date dan relevan 

- - 50 100 200,00 % 
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a. IKSP “Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target nilai sebesar 81. Terdapat 

reformulasi dalam penilaian IKPA tahun 2022 dimana sebelumnya diukur berdasarkan 13 

kriteria/indikator mengerucut menjadi 8 kriteria/indikator. Adapun 8 kriteria/indikator 

tersebut adalah revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, 

pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, dan capaian output. 

Indikator pelaksanaan anggaran ini diukur secara bulanan/triwulanan melalui laman 

OMSPAN. Sampai dengan Desember 2022, nilai indeks IKPA Direktorat Jenderal Industri 

Agro adalah sebesar 89,42 atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 110,40%. 

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi tahun 2022 mengalami penurunan, 

hal ini dikarenakan oleh adanya penurunan pada indikator kualitas perencanaan anggaran 

khususnya pada deviasi halaman III DIPA imbas dari adanya blokir Automatic Adjustment 

(AA) yang menyebabkan seringnya revisi anggaran dilakukan yang tidak diimbangi dengan 

penyesuaian perencanaan anggaran pada halaman III DIPA. Selain itu, pada kriteria 

penyerapan anggaran juga masih belum mampu memberikan nilai yang optimal meskipun 

target output telah tercapai seluruhnya (terdapat efisiensi pelaksanaan anggaran). 

Untuk tahun 2023, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKPA Ditjen 

Industri Agro selain meningkatkan realisasi penyerapan anggaran, yaitu dengan 

meminimalisir jumlah revisi anggaran dan aktif melakukan penyesuaian pada deviasi 

halaman III DIPA sehingga masing-masing kriteria dapat memberikan nilai optimal. 

b. IKSP “Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target nilai 

sebesar 77 yang dinilai oleh Biro Keuangan. Tingkat kualitas Laporan Keuangan dan BMN 

Ditjen Industri Agro dinilai dengan menggunakan metodologi desk evaluation atas data-data 

keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas 

empat unsur yang terdiri dari: 

1) Kelengkapan Laporan Keuangan,  

2) Penjelasan atasa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),  

3) Kelengkapan Lampiran Laporan Keuangan, dan  

4) Ketaatan dalam peraturan perundangan (PMK No. 22 Tahun 2016). 

Penilaian laporan keuangan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan dan 

Ditjen Industri Agro mendapatkan nilai 85, jauh meningkat jika dibandingkan dengan nilai 

Laporan Keuangan tahun sebelumnya sebesar 72,05. Hal ini dikarenakan adanya 

peningkatan pada unsur kelengkapan Laporan Keuangan serta langkah aktif yang dilakukan 

oleh Ditjen Industri Agro dalam menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi hasil temuan 

BPK. Capaian akhir indikator ini adalah sebesar 108,97%. 

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang diantaranya dengan 

meningkatkan kelengkapan Laporan Keuangan, meningkatkan kualitas analisis dan 

kecocokan data, serta meningkatkan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil temuan 

auditor baik internal maupun eksternal. 

c. IKSP “Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro” 

dengan target berada pada level sebesar 3 yang diukur berdasarkan beberapa unsur dalam 

manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta 
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proses manajemen risiko di instansi tersebut. Sejak tahun 2021 Penilaian Indeks Penerapan 

Manajemen Risiko (MRI) tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat 

Kementerian Perindustrian. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP 

Kementerian Perindustrian Tahun 2021/2022 menunjukan bahwa tingkat maturitas 

penyelenggaraan SPIP berada pada level ‘berkembang’ atau tingkat 2 (dua) dari 5 (lima) 

tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian 

menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 2,85 sehingga capaian untuk 

indikator ini adalah sebesar 95%. 

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, realisasi indikator ini mengalami peningkatan 

yang sebelumnya sebesar 2,62 karena telah adanya penyesuaian metode penilaian 

berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 serta menunjukkan bahwa 

manajemen resiko mulai diterapkan secara baik di seluruh satuan kerja.  

Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Ditjen Industri Agro untuk turut serta meningkatkan 

indeks MRI Kemenperin pada tahun-tahun selanjutnya diantaranya adalah dengan 

meningkatkan kualitas implementasi MRI sejak awal pelaksanaan anggaran melalui 

penyusunan peta risiko secara komprehensif, aktif memperbarui peta risiko sesuai 

perkembangan yang terjadi, serta melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu sebaiknya diusulkan dilakukan revisi pada 

indikator ini agar tidak dilakukan cascading hingga level unit eselon I karena penilaian MRI 

hanya dilakukan secara agregat Kementerian Perindustrian. 

d. IKSP “Persentase Pengelolaan BMN Aset Lancar dan Aset Tetap Terhadap Total Aset Lancar 

dan Aset Tetap Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target sebesar 30% yang dihitung 

berdasarkan perbandingan total pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap terhadap total 

aset lancar dan aset tetap Direktorat Jenderal Industri Agro. Sampai dengan akhir tahun 

2022, total nilai pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap adalah sebesar Rp. 

14.745.075.610,- sedangkan jumlah aset lancar dan aset tetap Direktorat Jenderal Industri 

Agro sebesar Rp. 16.850.056.159,- sehingga Persentase Nilai Pengelolaan BMN Aset Lancar 

dan Aset Tetap Terhadap Total Aset Lancar dan Aset Tetap Direktorat Jenderal Industri Agro 

adalah sebagai berikut: 

         % Nilai Pengelolaan BMN  
        Terhadap Total Aset Lancar                      =      Rp.  14.745.075.610,-   x  100% 
        Direktorat Jenderal Industri Agro                    Rp.   16.850.056.159,- 
            =      87,51 % 

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa capaian untuk indikator ini adalah sebesar 

291,70%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi indikator ini mengalami kenaikan 

yang sangat signifikan dikarenakan sepanjang tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro 

aktif menyelesaikan proses hibah BMN pada pabrik-pabrik gula sehingga terjadi penurunan 

jumlah total aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga 

mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah persentase pengelolaan aset tetap dan aset 

lancar.  

Dikarenakan realisasi sudah jauh melebihi target akhir jangka menengah, maka 

direkomendasikan untuk dilakukan peninjauan angka target kinerja untuk indikator ini. 
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e. IKSP “Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target nilai sebesar 78 yang 

diukur melalui pengawasan kearsipan internal dan pengawasan kearsipan eksternal yang 

dilakukan oleh Biro Umum. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Industri Agro mulai 

menerapkan pengelolaan arsip secara digital sehingga perlu adanya penyesuaian di berbagai 

sisi terutama pada SDM pengelola kearsipan dalam upaya peningkatan kualitas 

penyelenggaran kearsipan melalui pembinaan kearsipan secara berkesinambungan dengan 

mengikutsertakan SDM pengelola kearsipan kedalam Bimbingan Teknis Kearsipan 

dilingkungan Kementerian Perindustrian agar nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri 

Agro dapat mencapai target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. 

Nilai kearsipan tahun 2022 mengacu pada Berita Acara Penetapan Hasil Pengawasan 

Kearsipan Internal Nomor AK.01.00/238/2021 di mana diketahui bahwa nilai kearsipan 

Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 74 sehingga nilai capaian untuk indikator 

ini adalah sebesar 94,87%. Jika dilihat data nilai realisasi untuk indikator ini merupakan nilai 

kearsipan tahun 2021, hal ini dikarenakan tidak dilakukan penilaian kearsipan Ditjen Industri 

Agro pada tahun 2022 karena masih adanya penyesuaian pola pengelolaan kearsipan di 

lingkungan Kementerian Perindustrian terutama pada sisi SDM pengelola kearsipan.  

Nilai kearsipan tahun 2022/2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai 

kearsipan tahun 2020 dikarenakan berkurangnya jumlah SDM arsiparis di lingkungan 

Direktorat Jenderal Industri Agro akibat adanya SDM kearsipan yang pensiun dan/atau 

beralih ke jabatan fungsional lain, serta pada tahun 2022/2021 mulai diterapkan 

pengelolaan arsip secara digital sehingga masih perlu adanya penyesuaian diberbagai sisi 

terutama pada SDM pengelola kearsipan. 

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada tahun selanjutnya untuk mencapai target nilai 

kearsipan antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaran kearsipan melalui 

pembinaan kearsipan secara berkesinambungan baik dari sisi sistem maupun SDM, maka 

diharapkan nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro akan meningkat pada periode 

yang akan datang.  

f. IKSP “Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana” dengan target sebesar 83%. Direktorat Jenderal Industri Agro melalui Sekretariat 

Direktorat Jenderal Industri Agro memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana 

penunjang kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai di kantor seperti ketersediaan 

perangkat data dan komunikasi (laptop, PC, printer, scanner dan lain-lain) dan ketersediaan 

fasilitas seperti wifi, AC, telepon, intrafax, kendaraan bermotor (khusus pejabat/pegawai 

tertentu) dan lain-lain. 

Selain penyediaan sarana dan prasarana kerja, pada awal tahun 2022 Direktorat Jenderal 

Industri Agro juga sempat menyediakan layanan terkait kesehatan pegawai sebagai akibat 

dari adanya pandemi Covid-19 yaitu dengan menyediakan layanan tes kesehatan (Rapid 

Test, SWAB Antigen, dan SWAB PCR) secara berkala terhadap seluruh pegawai dalam rangka 

pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. Selain itu, Sekretariat 

Direktorat Jenderal Industri Agro juga menyediakan sarana penambah daya tahan tubuh 

seperti suplemen/vitamin serta masker, dan sanitizer bagi seluruh pegawai di lingkungan 
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Direktorat Jenderal Industri Agro dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan pegawai 

selama masa pandemi COVID-19. Realisasi indikator ini diukur melalui survey dengan 

menyebarkan kuesioner terhadap para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Industri 

Agro. Dari hasil survey, diperoleh nilai kepuasan rata-rata untuk kriteria “Ketersediaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana” adalah sebesar 3,39 dari skala 4 atau sebesar 84,75%, 

sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 102,11%. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi indikator ini telah mengalami peningkatan. 

Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro yang tanggap dengan perkembangan yang terjadi, seperti menyediakan 

fasilitasi penggantian biaya paket data untuk mendukung kelancaran sistem kerja  Work 

From Home (WFH) pada semester I tahun 2022, memberikan dukungan suplemen kesehatan 

tambahan dan peralatan sanitasi (masker, hand sanitizer, disinfektan) bagi pegawai yang 

positif terinfeksi virus Covid-19, serta rutin menyediakan fasilitasi tes SWAB Antigen, 

maupun SWAB PCR sesuai kebutuhan pegawai. 

Pada tahun 2022 masih terjadi beberapa kendala yang mengganggu kelancaran pelaksanaan 

tugas kedinasan seperti lambatnya kecepatan koneksi internet di gedung kantor Ditjen 

Industri Agro lantai 17 dan lantai 18, oleh karena itu pada tahun-tahun selanjutnya 

direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan kondisi jaringan internet, serta meningkatkan 

kecepatan waktu tanggapan dalam pelayanan fasilitasi kebutuhan pegawai jika terjadi 

permasalahan. 

g. IKSP “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti” dengan target 

sebesar 92%. Rekomendasi hasil pengawasan internal Direktorat Jenderal Industri Agro 

dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti 

terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Sampai dengan tahun 2022 pada Ditjen 

Industri Agro, terdapat sebanyak 155 rekomendasi hasil pengawasan internal Inspektorat 

Jenderal yang merupakan akumulasi hasil rekomendasi sepanjang tahun 2018-2021. Sampai 

dengan akhir tahun 2022 terdapat 102 rekomendasi hasil temuan yang telah ditindaklanjuti, 

sehingga realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 65,81%, atau dengan tingkat capaian 

sebesar 71,53%. 

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 di mana tingkat penyelesaian rekomendasi 

tindak lanjut hasil temuan adalah sebesar 54,93%, pada tahun 2022 terjadi peningkatkan 

jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti akan tetapi masih belum mampu 

memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah rekomendasi 

hasil temuan yang ditindaklanjuti pada direktorat-direktorat di lingkungan Ditjen Industri 

Agro. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pada masing-masing unit eselon II 

adalah sebagai berikut: 

- Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebesar 51,85% 

- Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 11,76% 

- Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebesar 25,81% 

- Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sebesar 97,50% 

Realisasi tindak lanjut hasil rekomendasi tahun 2022 yang telah melampaui target hanya 

terjadi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro yang didukung oleh besarnya 

komitmen Pimpinan yang memberikan arahan kepada para penanggung jawab hasil 
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pengawasan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro agar menyelesaikan 

rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal. Selain itu, semula hasil temuan tahun 

2018-2019 pada Ditjen Industri Agro masih terakumulasi pada Setditjen IA meskipun temuan 

terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh direktorat teknis sehingga mengakibatkan 

persentase tindak lanjut seolah-olah masih rendah. Namun sejak tahun 2020 hasil temuan 

telah dikelompokkan berdasarkan masing-masing unit eselon II sehingga diharapkan 

penyelesaian tindak lanjut akan semakin terarah karena tanggung jawab tindak lanjut 

berada pada direktorat teknis yang melaksanakan kegiatan. 

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya adalah dengan 

meningkatkan komitmen Pimpinan dalam memberikan arahan untuk menindaklanjuti 

rekomendasi hasil temuan serta meningkatkan koordinasi hasil tindak lanjut secara rutin dan 

berkala pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. 

h. IKSP “Tersedianya SOP yang up to date dan relevan” dengan target sebesar 50%. Indikator 

ini merupakan indikator baru yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 

tahun 2022 melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro. Standard Operating 

Procedure atau Standar Operasional Prosedur adalah sekumpulan peraturan, pedoman, 

atau acuan yang dibuat oleh suatu organisasi berdasarkan proses bisnis pada organisasi 

tersebut. Tujuan disusun SOP adalah untuk menjadi acuan melaksanakan proses kerja sesuai 

dengan tugas dan fungsi organisasi. Direktorat Jenderal Industri Agro telah berkoordinasi 

dengan Biro OSDM untuk melakukan updating peta proses bisnis dan telah dilakukan 

inventarisasi data SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Semula terdapat 108 

SOP pada Direktorat Jenderal Industri Agro, namun setelah dilakukan Focuss Group 

Discussion di mana dilakukan identifikasi kebutuhan SOP sesuai dengan struktur organisasi 

dan proses bisnis terbaru, maka pada tahun 2022 terdapat 125 SOP yang perlu di-update 

atau disusun. Pada tahun 2022 telah selesai dilakukan updating dan penyusunan 125 SOP 

tersebut, sehingga realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian 

sebesar 200%. 

Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator 

ini baru digunakan pada tahun 2022. Melihat realisasi tahun 2022 yang sudah melampauai 

target akhir jangka menengah, maka direkomendasikan untuk dilakukan peninjauan angka 

target kinerja untuk indikator tersedianya SOP yang up to date dan relevan ini. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri 

Agro melaksanakan kegiatan-kegiatan layanan pengelolaan perbendaharaan Direktorat Jenderal 

Industri Agro; layanan pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro; penatausahaan 

dan pemindahtanganan Barang Milik Negara; monitoring dan tata kelola hibah Barang Milik 

Negara; layanan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro; layanan kearsipan Direktorat 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; layanan kearsipan Direktorat Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan; operasional dan pemeliharaan kantor; pelayanan umum dan 

perlengkapan; pelayanan rumah tangga; koordinasi dan identifikasi isu aktual industri hasil hutan 

dan perkebunan; identifikasi isu aktual industri makanan, hasil laut dan perikanan; kaji tindak 

pelaksanaan program kegiatan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; serta 

pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi. 
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(11) Sasaran strategis kesebelas yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

“Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada 

Direktorat Jenderal Industri Agro” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai 

berikut: 

Tabel 3.16. Capaian SP Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi 

Program Kegiatan Pada Direktorat Jenderal Industri Agro 

SP IKSP 
2020 2021 2022 Satu-

an T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelengga-
raan dan 
evaluasi 
program 
kegiatan pada 
Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro 

Tingkat kesesuaian 
dokumen 
perencanaan dengan 
rencana program dan 
kegiatan prioritas 
nasional 

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

Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

78 86,51 78,2 84,61 78,4 80,2 102,30 Nilai 

 

a. IKSP “Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan 

prioritas nasional” dengan target sebesar 95,9% yang diukur berdasarkan persentase 

kesesuaian antara rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral 

meeting. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Industri Agro mendapatkan tugas terkait 

Prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen RPJMN dan telah 

mendapatkan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan 

(Direktorat Jenderal Anggaran) melalui trilateral meeting yaitu “Memperkuat Ketahanan 

Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” dengan Program Prioritas 

meliputi: 

 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru 

Terbarukan (EBT) 

 Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan 

 Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi 

 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen 

Dalam Negeri (TKDN) 

 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi 

Untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional tersebut, telah ditetapkan 

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut: 

Tabel 3.17 Kegiatan Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Output Target 

01-Pemenuhan 
Kebutuhan Energi 
dengan 
Mengutamakan 
Peningkatan 

05-Pengembangan 
Industri Pendukung 
EBT 

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

1 Rekomendasi 
Kebijakan 
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Program Prioritas Kegiatan Prioritas Output Target 

Energi Baru 
Terbarukan (EBT) 

03-Peningkatan 
Ketersediaan, 
Akses, dan 
Kualitas Konsumsi 
Pangan 

01-Peningkatan 
Kualitas Konsumsi, 
Keamanan, Fortifikasi 
dan Biofortifikasi 
Pangan 

Pangan fungsional yang difasilitasi 
pengembangannya 

4 Industri 

06-Peningkatan 
Nilai Tambah dan 
Investasi di Sektor 
Riil dan 
Industrialisasi 

01-Peningkatan 
Industri Pengolahan 
Berbasis Pertanian, 
Kemaritiman, dan 
Non Agro yang 
Terintegrasi Hulu-Hilir 

Verifikasi Pemanfaatan Bahan Baku Gula 
Impor untuk Industri 

1 Industri 

Industri Antara Sektor Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 
yang Dikembangkan 

1 Industri 

Pengembangan Hilirisasi Industri Pati 
dalam Rangka Substitusi Impor 

2 Industri 

Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di 
Sektor Industri Minuman, Hasil 
Tembakau, dan Bahan Penyegar 

9 Industri 

07-Peningkatan 
Ekspor Bernilai 
Tambah Tinggi 
dan Penguatan 
Tingkat 
Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) 

01-Peningkatan 
Diversifikasi, Nilai 
Tambah, dan Daya 
Saing Produk Ekspor 
dan Jasa 

Perusahaan Furnitur yang difasilitasi 
dalam restrukturasi mesin/peralatan 
industri 

4 Badan Usaha 

02-Peningkatan Akses 
dan Pendalaman 
Pasar Ekspor 

Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran 
Berskala Internasional dalam rangka 
Peningkatan Ekspor Produk Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

1 Promosi 

Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran 
Berskala Internasional dalam rangka 
Peningkatan Ekspor Produk Industri 
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar 

1 Promosi 

Industri yang diberikan Fasilitasi 
Peningkatan Ekspor 

10 Industri 

03-Pengelolaan Impor Neraca Komoditas Sektor Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

5 Rekomendasi 
Kebijakan 

Neraca Komoditas Sektor Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

2 Rekomendasi 
Kebijakan 

08-Penguatan 
Pilar 
Pertumbuhan dan 
Daya Saing 
Ekonomi 

02-Optimalisasi 
Pemanfaatan 
Teknologi Digital dan 
Industry 4.0 

Perbaikan Rantai Pasok di Industri 
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Melalui Transformasi Industri 
4.0 

3 Industri 

Perusahaan di Sektor Industri Makanan 
Hasil Laut dan Perikanan yang dilakukan 
pendampingan penerapan Industry 4.0 

11 Industri 

03-Peningkatan 
Sistem Logistik dan 
Stabilitas Harga 

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

1 Unit 
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Karena kegiatan prioritas nasional telah terakomodir di dalam dokumen perencanaan 

Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 sesuai dengan hasil trilateral meeting, maka 

realisasi akhir untuk IKSP ini adalah sebesar 100%, atau dengan tingkat capaian sebesar 

104,28%. 

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada tahun selanjutnya untuk mempertahankan 

realisasi kinerja sebesar 100% yaitu dengan menyiapkan usulan program prioritas nasional 

yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah dengan data dukung yang lengkap, serta secara 

aktif berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun rencana kegiatan 

untuk mendukung pencapaian target kinerja agar arahan terkait prioritas nasional dapat 

diakomodir sesuai kebutuhan. 

b. IKSP “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal 

Industri Agro” dengan target nilai sebesar 78,4 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 

tahun 2022 oleh Inspektorat Jenderal. Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman atas Implementasi Sistem, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian di mana penilaian dilaksanakan terhadap 5 indikator, yaitu 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian 

kinerja. Evaluasi SAKIP Unit Eselon I telah dilaksanakan pada bulan Mei di mana nilai SAKIP 

Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 80,2 sehingga capaian indikator ini adalah 

sebesar 102,30%. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro telah mampu mencapai 

target yang ditetapkan meskipun terdapat perubahan metode evaluasi yang digunakan 

dimana evaluasi SAKIP tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan SAKIP 

pada Direktorat Jenderal Industri Agro telah dilaksanakan dengan baik dan tetib sesuai 

dengan pedoman kinerja yang berlaku. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro 

mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya perubahan metode evaluasi yang 

digunakan di mana evaluasi SAKIP tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan dokumen SAKIP tahun 2021 

masih disusun dengan berpedoman pada peraturan yang lama. 

Pada tahun 2022 dokumen SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro telah disusun dengan 

mengacu kepada peraturan terbaru sehingga diharapkan telah dapat memenuhi ketentuan 

sebagaimana diatur dalam pedoman evaluasi. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan nilai SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya antara lain dengan 

mempertahankan keberadaan dan kelengkapan dokumen SAKIP, serta meningkatkan 

kualitas dokumen SAKIP yang disusun. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro 

melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Direktorat 

Jenderal Industri Agro; penyusunan perencanaan dan penganggaran Direktorat Industri 
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Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan; penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; layanan monitoring dan evaluasi 

internal Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; layanan monitoring 

dan evaluasi internal Direktorat Makanan Hasil Laut dan Perikanan; layanan monitoring dan 

evaluasi internal Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; layanan monitoring dan 

evaluasi internal Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Secara keseluruhan, pencapaian target Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 

2022 dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.18. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi  Capaian 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya daya 
saing dan kemandirian 
industri agro 

1. Utilisasi sektor industri agro 61,21 % 67,66 110,54% 

2. Nilai realisasi investasi industri   
agro 

98,25 Rp 

Trilyun 

136,5 138,93% 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SP2 Penguatan 
implementasi Making 
Indonesia 4.0 sektor 
industri agro 

1. Jumlah perusahaan dengan 
nilai Indonesia Industry 4.0 
Readiness Index (INDI 4.0) > 
3.0 di sektor industri agro *) 

15 Perusa-
haan 

18 120,00% 

2. Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi 
tinggi  

1,97 % 2,01 102,03% 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan industri 
barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri  
agro 

1. Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan 
barang dan jasa Direktorat 
Jenderal Industri Agro *) 

80 % 90,99 113,74% 

2. Substitusi Impor Produk 
Industri Agro *) 

35 % -19,41 0,0% 

3. Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) (Rerata 
Tertimbang) 

59,71 % 63,26 105,94% 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri agro 

1. Nilai ekspor produk industri 
agro 

56,14 US$ 

Milyar 

68,59 122,18% 

2. Pertumbuhan ekspor produk 
industri agro 

8,39 % 6,13 73,06% 

3. Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor 

32,11 % 23,49 73,15% 

4. Rasio impor bahan baku 
industri agro terhadap PDB 
sektor industri non migas 

5,61 % 1,20 467,24% 
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Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi  Capaian 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya kebijakan 
pembangunan industri 
agro yang efektif 

1. Tingkat penyelesaian 
rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri agro 

13 % 33,33 256,38% 

2. Efektivitas regulasi bidang 
industri agro yang ditetapkan 

76 % 84,5 111,18% 

SP6 Terselenggaranya 
urusan pemerintahan 
di bidang industri agro 
yang berdaya saing dan 
berkelanjutan 

1. Tingkat partisipasi pada kerja 
sama sektor industri agro 

98 

 
% 100 102,04% 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri agro 

1. Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri agro 

76 

 
Perusa-

haan 
94 123,68% 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

1. Rata-rata indeks 
profesionalitas ASN Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

73 

 
Nilai 50,23 68,81% 

SP9 Meningkatnya kualitas 
pelayanan data dan 
informasi sektor 
industri agro 

1. Permintaan data dan informasi 
stakeholder yang dapat 
dipenuhi 

73 % 78,10 106,99% 

2. Persentase pemberitaan 
positif sektor industri agro di 
media massa 

91 % 95,74 105,21% 

SP10 Terwujudnya birokrasi 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada 
layanan prima 

1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

81 Nilai 89,42 110,40% 

2. Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

78 Nilai 85 108,97% 

3. Indeks Penerapan Manajemen 
Risiko (MRI) Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

3 Indeks 2,85 95,00% 

4. Persentase pengelolaan BMN 
aset lancar dan aset tetap 
terhadap total BMN aset 
lancar dan aset tetap 

30 % 87,51 291,70% 

5. Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

78 Nilai 74 94,87% 

6. Tingkat kepuasan pegawai atas 
ketersediaan dan 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana 

83 % 84,75 102,11% 

7. Rekomendasi hasil 
pengawasan internal yang 
telah ditindaklanjuti 

92 % 65,81 71,53% 
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Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi  Capaian 

  8. Tersedianya SOP yang up to 
date dan relevan 

50 % 100 200,00% 

SP11 Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan dan 
evaluasi program 
kegiatan pada 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

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

95,9 % 100 104,28% 

2. Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

78,4 Nilai 80,2 102,30% 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata target Sasaran Strategis 

Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 adalah sebesar 128,60% di mana terdapat 7 dari 28 

target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak mencapai target. 

 

3.1.3. Capaian Perjanjian Kinerja  

Analisis capaian kinerja menjelaskan pengukuran kinerja berdasarkan kinerja yang sudah 

ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022. 

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel. 3.19. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi  Capaian 

TUJUAN 

Tj Meningkatnya peran 
industri agro dalam 
perekonomian nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri 
agro *) 

5,42 % 3,78 69,74% 

2. Kontribusi PDB industri agro 
terhadap PDB nasional *) 

9,57 % 8,30 86,73% 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya daya 
saing dan kemandirian 
industri agro 

1. Utilisasi sektor industri agro 61,21 % 67,66 110,54% 

2. Nilai realisasi investasi industri   
agro 

98,25 Rp 

Trilyun 

136,5 138,93% 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SP2 Penguatan 
implementasi Making 
Indonesia 4.0 sektor 
industri agro 

1. Jumlah perusahaan dengan 
nilai Indonesia Industry 4.0 
Readiness Index (INDI 4.0) > 
3.0 di sektor industri agro *) 

15 Perusa-
haan 

18 120,00% 

2. Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi 
tinggi  

1,97 % 2,01 102,03% 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan industri 
barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri  
agro 

1. Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan 
barang dan jasa Direktorat 
Jenderal Industri Agro *) 

80 % 90,99 113,74% 

2. Substitusi Impor Produk 
Industri Agro *) 

35 % -19,41 0,0%% 
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Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi  Capaian 

  3. Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) (Rerata 
Tertimbang) 

59,71 % 63,26 105,94% 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri agro 

1. Nilai ekspor produk industri 
agro 

56,14 US$ 

Milyar 

68,59 122,18% 

2. Pertumbuhan ekspor produk 
industri agro 

8,39 % 6,13 73,06% 

3. Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor 

32,11 % 23,49 73,15% 

4. Rasio impor bahan baku 
industri agro terhadap PDB 
sektor industri non migas 

5,61 % 1,20 467,24% 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya kebijakan 
pembangunan industri 
agro yang efektif 

1. Tingkat penyelesaian 
rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri agro 

13 % 33,33 256,38% 

2. Efektivitas regulasi bidang 
industri agro yang ditetapkan 

76 % 84,5 111,18% 

SP6 Terselenggaranya 
urusan pemerintahan 
di bidang industri agro 
yang berdaya saing dan 
berkelanjutan 

1. Tingkat partisipasi pada kerja 
sama sektor industri agro 

98 

 
% 100 102,04% 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri agro 

1. Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri agro 

76 

 
Perusa-

haan 
94 123,68% 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

1. Rata-rata indeks 
profesionalitas ASN Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

73 

 
Nilai 50,23 68,81% 

SP9 Meningkatnya kualitas 
pelayanan data dan 
informasi sektor 
industri agro 

1. Permintaan data dan informasi 
stakeholder yang dapat 
dipenuhi 

73 % 78,10 106,99% 

2. Persentase pemberitaan 
positif sektor industri agro di 
media massa 

91 % 95,74 105,21% 

SP10 Terwujudnya birokrasi 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada 
layanan prima 

1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

81 Nilai 89,42 110,40% 

2. Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

78 Nilai 85 108,97% 

3. Indeks Penerapan Manajemen 
Risiko (MRI) Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

3 Indeks 2,85 95,00% 

4. Persentase pengelolaan BMN 
aset lancar dan aset tetap 

30 % 87,51 291,70% 
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Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi  Capaian 

   terhadap total BMN aset 
lancar dan aset tetap 

    

5. Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

78 Nilai 74 94,87% 

6. Tingkat kepuasan pegawai atas 
ketersediaan dan 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana 

83 % 84,75 102,11% 

7. Rekomendasi hasil 
pengawasan internal yang 
telah ditindaklanjuti 

92 % 65,81 71,53% 

8. Tersedianya SOP yang up to 
date dan relevan 

50 % 100 200,00% 

SP11 Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan dan 
evaluasi program 
kegiatan pada 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

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

95,9 % 100 104,28% 

2. Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

78,4 Nilai 80,2 102,30% 

 

Analisis dari masing-masing capaian target indikator kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja 

Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 telah dijelaskan sebagaimana pada subbab 

sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata Perjanjian 

Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 adalah sebesar 125,24% di mana terdapat 9 

dari 30 target indikator kinerja yang tidak mencapai target. 

 

3.1.4. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 tercantum di 

dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro. Capaian 

IKU Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel. 3.20. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 

Kode Kinerja Utama  Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Capaian  

(%) 
Satuan 

KU1 Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri 
agro 

5,42 3,78 69,74 % 

2. Kontribusi PDB industri agro 
terhadap PDB nasional 

9,57 8,30 86,73 % 

KU2 Penguatan 
implementasi 
Making Indonesia 
4.0 sektor industri 
agro 

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

15 18 120,0 Perusahaan 
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Kode Kinerja Utama  Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Capaian  

(%) 
Satuan 

KU3 Meningkatnya 
kemampuan 
industri barang 
dan jasa dalam 
negeri sektor 
industri  agro 

1. Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan 
barang dan jasa Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

80 90,99 113,74 % 

2. Substitusi Impor Produk 
Industri Agro 

35 -19,41 0,0 % 

 

Analisis dari masing-masing capaian target IKU telah dijelaskan sebagaimana pada subbab 

sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata IKU 

Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 adalah sebesar 67,55% di mana terdapat 3 dari 5 target 

IKU yang tidak tercapai. 

3.1.5. Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah   

Dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 

2020-2024, maka hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun ketiga periode Renstra adalah: 

 

Tujuan 

Dari tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian 

nasional”, capaian sementara indikator kinerja dari tujuan jangka menengah ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pertumbuhan PDB industri agro dengan target akhir sebesar 9,39%, realisasi sementara 

sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 4,90% atau capaian sementara sebesar 52,18%. 

b. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional dengan target akhir sebesar 10,35%, 

realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 8,30% atau capaian sementara 

sebesar 80,19%. 

Untuk mendukung pencapaian tujuan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan Program 

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, serta pada tahun 2021 dan 2022 

dilaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. 

 

Sasaran Strategis 

1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro, capaian sementara indikator kinerja 

dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Utilisasi sektor industri agro dengan target akhir sebesar 74,89% realisasi sementara 

sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 67,66% atau capaian sementara sebesar 

90,35%. 

b. Nilai realisasi investasi industri agro dengan target akhir sebesar 607,86 Trilyun Rupiah 

realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 293,45 Trilyun Rupiah atau 

capaian sementara sebesar 48,28%. 
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Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan 

Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas, Rekomendasi 

Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Penyusunan RIA Pemberlakuan SNI Wajib, 

Penyusunan/revisi/pemberlakuan Rancangan SNI/SNI, dan Penyusunan profil investasi. 

Sedangkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Optimalisasi supply chain melalui 

transformasi Industry 4.0 di industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, 

Implementasi konsep rantai alur bahan baku industri pengolahan kayu dan rotan, Rekomendasi 

kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi, dan daya saing industri, serta 

Penyusunan/revisi/pemberlakuan Rancangan SNI/SNI, dan pada tahun 2022 dilaksanakan 

kegiatan implementasi konsep rantai alur bahan baku industri pengolahan kayu dan rotan; 

penyusunan neraca komoditas pada komoditas beras, gula, perikanan, daging, jagung serta pulp 

& kertas; penerapan optimalisasi supply chain industri hasil tembakau dan bahan penyegar 

melalui transfomasi digital; bantuan mesin, peralatan, dan atau perangkat lunak (aplikasi) dalam 

rangka perbaikan data supply rantai pasok bahan baku susu segar industri pengolahan susu 

melalui transformasi industri 4.0; restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri furnitur dan 

kayu olahan (wood working); pengembangan pangan fungsional; serta rekomendasi kebijakan 

dalam rangka mendorong iklim investasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. 

2) Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro, capaian sementara 

indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

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

di sektor industri agro dengan target akhir sebanyak 21 perusahaan, realisasi sementara 

sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 18 perusahaan atau capaian sementara 

sebesar 85,71%. 

b. Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi dengan target akhir sebesar 

2,05%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 2,01% atau capaian 

sementara sebesar 98,05%. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan 

Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan 

Baku Industri, Industri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi teknologi 4.0, dan 

Penyusunan Business Plan Green Gasoline Stand Alone. Sedangkan pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Untuk Pembangunan Pilot 

Plant Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) Sebaga Bahan Baku Industri 

Greenfuel/B100 dan pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi pendampingan 

industri 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan, Pendampingan penerapan 

industri 4.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, Pengembangan 

pilot plant industri ivo/ilo (industrial vegetable oil/industrial lauric oil). 

3) Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro, capaian 

sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan 

jasa Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target akhir sebesar 90%, realisasi 

sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 90,99% atau capaian sementara 

sebesar 101,10%. 
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b. Substitusi Impor Produk Industri Agro dengan target akhir sebesar 35%, realisasi 

sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar -19,41% atau capaian sementara 

sebesar 0%. 

c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri agro 

dengan target akhir sebesar 62,12%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 

adalah sebesar 63,26% atau capaian sementara sebesar 101,84%. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan 

Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dan Pengembangan 

Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan. Sedangkan pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan kegiatan Penyusunan Business Plan Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable 

Oil/Industrial Lauric Oil) Sebagai Bahan Baku Industri Greenfuel/B100, Pilot Project 

Pengembangan Industri Konsentrat Buah, Pengembangan Industri Kitin, Kitosan dan Glukosamin, 

Penyusunan Bussines Plan Pengembangan Industri Pro Vitamin A Berbasis Sawit dan Bahan Alami 

Lainnya, Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, serta 

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Untuk Pembangunan Pilot Plant Industri IVO/ILO 

(Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) Sebagai Bahan Baku Industri Greenfuel/B100 dan 

pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Skema Bisnis pada Pusat Logistik 

Bahan Baku Industri Furnitur dalam rangka Peningkatan TKDN pada Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu; Penyusunan Skema Kebijakan dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk 

Dalam Negeri Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Pengadaan Perangkat Pengolah Data 

dan Komunikasi; Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran; Penyusunan Rekomendasi 

Kebijakan Percepatan Implementasi Substitusi Impor Industri Pulp dan Kertas; Penumbuhan 

Industri Pengolahan Jagung Dalam Rangka Mendukung Substitusi Impor; Fasilitasi Pembinaan 

Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; 

Pengembangan Hilirisasi Industri Pengolahan Sagu Dalam Rangka Substitusi Impor; Optimalisasi 

Rantai Pasok Pada Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hortikultura Melalui Transformasi 

Industri 4.0. 

4) Meningkatnya penguasaan pasar industri agro, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran 

strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Nilai ekspor produk industri agro dengan total target akhir sebesar US$ 291,73 Milyar, 

realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar US$ 180,53 Milyar atau 

capaian sementara sebesar 61,88%. 

b. Pertumbuhan ekspor produk industri agro dengan target akhir sebesar 15,94%, realisasi 

sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 6,139% atau capaian sementara 

sebesar 226,91%.  

c. Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor dengan target akhir sebesar 

33,58%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 23,49% atau 

capaian sementara sebesar 83,03%. 

d. Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas dengan 

target akhir sebesar 5,27%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 

1,20% atau capaian sementara sebesar 439,17%. 

e. Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor dengan target 

akhir sebesar 5%, sampai dengan tahun 2022 realisasi akhirnya adalah 32% atau capaian 

akhir sebesar 640%. 
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Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan 

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor, Partisipasi Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan 

Sidang/Forum Kerjasama Lainnya, Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai 

Bahan Baku Industri Kertas, Export Coaching dan Partisipasi Pelaku Usaha Sektor Industri Agro Di 

Pameran Internasional, Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis 

dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional. Sedangkan pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Ekspor, 

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor, Partisipasi Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX dan 

Sidang/Forum Kerjasama Lainnya, Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai 

Bahan Baku Industri Kertas, Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Kertas Bekas untuk Bahan 

Baku Industri Kertas, Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Bahan Penolong Industri Furnitur, 

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Baku Gula Impor, serta Peningkatan Kapasitas 

Ekspor Bagi Dunia Usaha Sektor Industri Agro dan pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan 

penyusunan rekomendasi terkait posisi runding industri agro pada forum kerjasama 

internasional; promosi dan temu bisnis dalam rangka peningkatan ekspor; penyusunan 

rekomendasi peningkatan ekspor produk industri agro; peningkatan kapasitas ekspor bagi dunia 

usaha sektor industri agro; partisipasi industri agro dalam kegiatan ACCSQ, CODEX dan sidang 

terkait standar pangan olahan lainnya; penyusunan rekomendasi kebutuhan kertas bekas untuk 

bahan baku industri kertas; penyusunan rekomendasi kebutuhan bahan penolong industri 

furnitur; verifikasi pemanfaatan bahan baku gula impor untuk industri; serta kemitraan industri 

pengolahan susu dengan peternak melalui peningkatan alur alir bahan baku. 

5) Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif, capaian sementara indikator 

kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro dengan target 

akhir sebesar 15%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 33,33% 

atau capaian sementara sebesar 222,20%. 

b. Efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan dengan target akhir sebesar 

80%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 84,5% atau capaian 

sementara sebesar 105,63%. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan 

kegiatan Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal, Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di 

Bidang Iklim Usaha Sektor Industri Agro, serta Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang 

Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri Agro. Sedangkan pada tahun 

2022 dilaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Sektor 

Industri Agro dan Penyusunan Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro. 

6) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Industri Agro yang Berdaya Saing dan 

Berkelanjutan, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini 

adalah Tingkat partisipasi pada kerja sama sektor industri agro dengan target akhir sebesar 

100% pada tahun 2024, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 100% atau 

capaian sementara sebesar 100,0%. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 

dan 2021 telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri 

Agro Dalam Kerjasama Internasional. Sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan 

Fasilitasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Sektor Industri Agro. 
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7) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro, capaian sementara 

indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah Pengendalian dan 

pengawasan industri di sektor industri agro dengan target akhir sebanyak 361 perusahaan, 

realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 284 perusahaan atau capaian 

sementara sebesar 78,67%. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi 

Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan 

Minuman, Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Yang 

Dimonitoring Dan Dikendalikan, Perusahaan yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Sedangkan dan pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan 

Pengawasan SNI Wajib Produk Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Pengawasan dan 

Penerapan SNI Wajib Gula Kristal Rafinasi dan Minyak Goreng Sawit, Monitoring dan Verifikasi 

Pelaksanaan Kebijakan Industri Hasil Tembakau, Pengendalian dan Pengawasan Industri 

Minuman Beralkohol, serta Pengawasan Penerapan SNI Wajib Di Lingkungan Industri Minuman, 

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, dan pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan Penyusunan 

konsep pembinaan industri dalam rangka industrial intellegence; Fasilitasi dan pembinaan 

industri pengolahan hasil tanaman pangan; Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan hasil 

perkebunan; Monitoring dan verifikasi pelaksanaan kebijakan industri pengolahan tembakau dan 

pengendalian, pengawasan industri minuman beralkohol; serta Pembinaan penerapan SNI wajib 

di lingkungan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. 

8) Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang professional dan berkepribadian, 

capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah Rata-rata 

indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target akhir nilai indeks 

sebesar 80, sampai dengan tahun 2022 realisasi indikator ini adalah sebesar 50,23, atau dengan 

tingkat capaian sementara sebesar 62,79%. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada 

tahun 2020-2022 telah dilaksanakan kegiatan Gaji dan Tunjangan, serta Pengelolaan 

Kepegawaian Direktorat Jenderal Industri Agro. 

9) Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro, capaian sementara 

indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi dengan target akhir 

sebesar 75%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 78,10% atau 

capaian sementara sebesar 104,13%. 

b. Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa dengan target akhir 

sebesar 93%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 95,74% atau 

capaian sementara sebesar 102,95%. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020-2022 telah dilaksanakan kegiatan 

Pengelolaan Data dan Informasi dan Pelayanan Humas dan Protokoler. 

10) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi 

pada layanan prima, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target akhir nilai sebesar 82, realisasi 

sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 89,42 atau dengan tingkat capaian 

sementara sebesar 109,05%. 
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b. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target akhir nilai sebesar 

80, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 85 atau dengan tingkat 

capaian sementara sebesar 106,25%. 

c. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target 

akhir tahun 2024 indeks MRI dengan nilai 4. Realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 

(menggunakan indeks MRI Kemenperin tahun 2022) adalah sebesar 2,85 atau dengan tingkat 

capaian sementara sebesar 71,25%. 

d. Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri 

Agro dengan target akhir jangka menengah sebesar 35%. Pada tahun 2022 realisasi indikator 

ini adalah sebesar 87,51% atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 250,03%. 

e. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target akhir jangka menengah tahun 

2024 adalah nilai sebesar 80, realisasi sementara tahun 2022 adalah sebesar 74 atau dengan 

tingkat capaian sementara sebesar 92,50%.  

f. Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

dengan target akhir sebesar 85%. Pada tahun 2022 realisasi indikator ini adalah sebesar 

84,75% atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 99,71%.  

g. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan target akhir 

sebesar 93%. Pada tahun 2022 realisasi indikator ini adalah sebesar 65,81% atau dengan 

tingkat capaian sementara sebesar 99,71%. 

h. Tersedianya SOP yang up to date dan relevan dengan target akhir sebesar 70%. Sampai 

dengan tahun 2022 realisasi indikator ini adalah sebesar 100% atau dengan tingkat capaian 

sementara sebesar 142,86%. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020-2022 telah dilaksanakan kegiatan 

Pengelolaan Perbendaharaan, Pengelolaan Keuangan, Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan 

Reformasi Birokrasi, Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Monitoring 

dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara, Pengelolaan Arsip dan Persuratan, Operasional dan 

Pemeliharaan Kantor, Pelayanan Umum dan Perlengkapan, Pelayanan Rumah Tangga, serta 

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Itjen dan BPK. 

11) Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal 

Industri Agro, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah sebagai 

berikut: 

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

nasional dengan target akhir sebesar 96,3%. Realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 

adalah sebesar 100% atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 103,84%. 

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat 

Jenderal Industri Agro dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 adalah nilai sebesar 

78,8. Realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 80,2 atau dengan tingkat 

capaian sementara sebesar 101,78%. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020-2022 telah dilaksanakan kegiatan 

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, dan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal. 

Berdasarkan data pada tabel 3.21 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sementara target 

jangka menengah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024 adalah 



 

80 
 

sebesar 106,18% di mana terdapat 16 dari 31 indikator kinerja yang belum mencapai target. Hal ini 

terjadi karena tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, 

sehingga pencapaian target indikator kinerja jangka menengah sangat mungkin terdapat beberapa 

target indikator kinerja yang belum dapat dicapai. Target-target kinerja yang belum dapat dicapai 

pada tahun 2022, masih dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang melalui pelaksanaan 

program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga mampu memberikan outcome sesuai yang 

diharapkan dan seluruh target kinerja akan dapat dicapai pada akhir periode Rencana Strategis. 
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Tabel 3.21. Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 

Kode Tujuan/Sasaran Strategis 
Kode 

 
Indikator Kinerja 

Target 

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Total/Akhir 

T R T R T R T T T R C  

TUJUAN 

Tj Meningkatnya peran 
industri agro dalam 
perekonomian nasional 

Tj.1 Pertumbuhan PDB industri agro 0,44 0,44 3,32 1,57 5,42 4,90 7,98 9,39 9,39 4,90 52,18% % 

Tj.2 Kontribusi PDB industri agro 
terhadap PDB nasional 

9,21 9,21 9,42 8,77 9,57 8,30 9,91 10,35 10,35 8,30 80,19% % 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya daya saing 
dan kemandirian industri 
agro 

SP1.1 Utilisasi sektor industri agro - 58,14 67,54 61,21 67,66 66,82 74,89 74,89 67,66 90,35% Nilai 

SP1.2 Nilai realisasi investasi industri 
agro 

71,72 71,72 75,81 85,23 98,25 136,5 163,62 198,46 607,86 293,45 48,28% Rp 
Trilyun 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SP2 Penguatan implementasi 
Making Indonesia 4.0 
sektor industri agro 

SP2.1 Jumlah perusahaan dengan nilai 
Indonesia Industry 4.0 Readiness 
Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor 
industri agro 

11 8 13 14 15 18 18 21 21 18 85,71% Perusa-
haan 

SP2.2 Kontribusi ekspor produk industri 
agro berteknologi tinggi  

1,95 1,95 1,96 2,00 1,97 2,01 2,01 2,05 2,05 2,01 98,05% % 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan industri 
barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri 
agro 

SP3.1 Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam negeri 
dalam pengadaan barang dan 
jasa Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

- 75 94 80 90,99 85 90 90 90,99 101,10% 

% 

SP3.2 Substitusi Impor Produk Industri 
Agro 

14 14 22 16 35 -19,41 35 35 35 -19,41 0,00% % 

SP3.3 Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata Tertimbang) 
produk industri agro 

54,75 45,93 58,54 62,02 59,71 63,26 60,91 62,12 62,12 63,26 101,84% % 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri agro 

SP4.1 Nilai ekspor produk industri agro 48,60 47,40 51,79 64,54 56,14 68,59 62,61 72,59 291,73 180,53 61,88% US$ 
Milyar 

SP4.2 Pertumbuhan ekspor produk 
industri agro 

0,28 6,55 6,58 36,17 8,39 6,13 11,53 15,94 15,94 6,13 38,46% % 
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Kode Tujuan/Sasaran Strategis 
Kode 

 
Indikator Kinerja 

Target 

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Total/Akhir 

T R T R T R T T T R C  

SP4.3 Kontribusi ekspor produk industri 
agro terhadap total ekspor 

30,97 29,0 31,88 27,88 32,11 23,49 32,62 33,58 33,58 23,49 69,95% % 

SP4.4 Rasio impor bahan baku industri 
agro terhadap PDB sektor 
industri non migas 

5,95 14,35 5,77 9,24 5,61 1,20 5,44 5,27 5,27 1,20 439,17% % 

SP4.5 Persentase perusahaan yang 
melakukan tindak lanjut 
peningkatan ekspor 

- 
5 32 - - - - 5 32 640,0% % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya kebijakan 
pembangunan industri 
agro yang efektif 

SP5.1 Tingkat penyelesaian rancangan 
peraturan kebijakan sektor 
industri agro 

11 14,29 12 30 13 33,33 14 15 15 33,33 222,20% % 

SP5.2 Efektivitas regulasi bidang 
industri agro yang ditetapkan 

- 74 77,54 76 84,5 78 80 80 84,5 105,63% 
% 

SP6 Terselenggaranya urusan 
pemerintahan di bidang 
industri agro yang 
berdaya saing dan 
berkelanjutan 

SP6.1 Tingkat partisipasi pada kerja 
sama sektor industri agro 

 

96 100 97 100 98 100 99 100 100 100 100,00% % 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri agro 

SP7.1 Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri agro 

40 123 61 67 76 94 87 97 361 284 78,67% Perusa-
haan 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

SP8.1 Rata-rata indeks profesionalitas 
ASN Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

70 87,99 71 63,59 73 50,23 76 80 80 50,23 62,79% Nilai 

SP9 Meningkatnya kualitas 
pelayanan data dan 

SP9.1 Permintaan data dan informasi 
stakeholder yang dapat dipenuhi 

71 61,94 72 64,58 73 78,10 74 75 75 78,10 104,13% % 
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Kode Tujuan/Sasaran Strategis 
Kode 

 
Indikator Kinerja 

Target 

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Total/Akhir 

T R T R T R T T T R C  

informasi sektor industri 
agro 

SP9.2 Persentase pemberitaan positif 
sektor industri agro di media 
massa 

- 90 95,71 91 95,74 92 93 93 95,74 102,95% % 

SP10 Terwujudnya birokrasi 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang efektif, 
efisien, dan berorientasi 
pada layanan prima 

SP10.1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

80 83,82 80,5 90,82 81 89,42 81,5 82 82 89,42 109,05% Nilai 

SP10.2 Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri Agro 

76 79,75 77 72,05 78 85 79 80 80 85 106,25% Nilai 

SP10.3 Index Penerapan Manajemen 
Risiko (MRI) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

3,3 3,67 3 n/a 3 2,85 4 4 4 2,85 71,25% Indeks 

SP10.4 Persentase nilai pengelolaan 
BMN terhadap total aset lancar 
Direktorat Jenderal Industri Agro 

71 100 - - - - - 

35 87,51 250,03 % Persentase pengelolaan BMN 
aset lancar dan aset tetap 
terhadap total BMN aset lancar 
dan aset tetap 

- 27,5 46,45 30 87,51 32,5 35 

SP10.5 Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

76 78 77 74 78 74 79 80 80 74 92,50% Nilai 

SP10.6 Tingkat kepuasan pegawai atas 
ketersediaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana  

81 81,75 82 82,25 83 84,75 84 85 85 84,75 99,71% % 

SP10.7 Rekomendasi hasil pengawasan 
internal yang telah ditindaklanjuti 

- 91,5 54,93 92 65,81 92,5 93 93 65,81 70,76% % 

SP10.8 Tersedianya SOP yang up to date 
dan relevan 

- - 50 100 60 70 70 100 142,86% % 

SP11 Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan dan 
evaluasi program 
kegiatan pada Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

SP11.1 Tingkat kesesuaian dokumen 
perencanaan dengan rencana 
program dan kegiatan prioritas 
nasional 

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

SP11.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Direktorat Jenderal Industri Agro 

78 86,51 78,2 84,61 78,4 80,2 78,6 78,8 78,8 80,2 101,78% Nilai 
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3.1.6. Capaian Prioritas Nasional 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Industri Agro juga mengemban 

tugas untuk melaksanakan Prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen 

RPJMN yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan”.  

Dalam pelaksanaannya, sehubungan dengan adanya revisi internal dan realokasi anggaran 

blokir Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana arahan 

Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan mengambil langkah 

strategis untuk memitigasi dampak berlanjutnya kondisi pandemi Covid-19 tahun 2022 yaitu dengan 

melakukan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment), menyebabkan dilakukan realokasi 

anggaran pada beberapa kegiatan, termasuk kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas 

Nasional sehingga beberapa kegiatan tersebut mengalami penyesuaian PAGU Anggaran dan terjadi 

perubahan jumlah target output. 

Realisasi rata-rata pelaksanaan fisik Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 

2022 adalah sebesar 108,93%, sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar 92,95%. Capaian 

Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.22. 
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Tabel. 3.22. Capaian Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Unit Eselon II Output Target Realisasi Fisik % Fisik PAGU Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Anggaran 

01-Pemenuhan 
Kebutuhan Energi 
dengan 
Mengutamakan 
Peningkatan 
Energi Baru 
Terbarukan (EBT) 

05-Pengembangan 
Industri Pendukung 
EBT 

Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

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

1 Rekomendasi 
Kebijakan 

1 Rekomendasi Kebijakan: 
VR (Virtual Reality) promosi 
investasi industri IVO/ILO 

100,0 791.100.000 
 

786.577.439 99,43% 

03-Peningkatan 
Ketersediaan, 
Akses, dan 
Kualitas Konsumsi 
Pangan 

01-Peningkatan 
Kualitas Konsumsi, 
Keamanan, Fortifikasi 
dan Biofortifikasi 
Pangan 

Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

Pangan fungsional yang 
difasilitasi 
pengembangannya 

4 Industri 4 Industri: 
Spirulina, Kelor, VCO dan 
Sorghum 

100,0 1.309.302.000 
 

1.245.855.883 95,15% 

06-Peningkatan 
Nilai Tambah dan 
Investasi di Sektor 
Riil dan 
Industrialisasi 

01-Peningkatan 
Industri Pengolahan 
Berbasis Pertanian, 
Kemaritiman, dan 
Non Agro yang 
Terintegrasi Hulu-Hilir 

Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

Verifikasi Pemanfaatan 
Bahan Baku Gula Impor 
untuk Industri 

1 Industri 1 Industri: 
Industri Gula 

100,0 1.992.446.000 1.992.216.900 99,99% 

Direktorat Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

Industri Antara Sektor 
Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan 
Penyegar yang 
Dikembangkan 

1 Industri 1 Industri: 
Industri Puree/ Konsentrat 
Buah 

100,0 3.586.095.000 
 

3.563.915.360 99,38% 

Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

Pengembangan Hilirisasi 
Industri Pati dalam Rangka 
Substitusi Impor 

2 Industri 2 Industri: 
Industri Pati Jagung & Sagu 

100,0 762.371.000 698.979.828 91,68% 

Direktorat Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

Pendampingan Penerapan 
Industri 4.0 di Sektor 
Industri Minuman, Hasil 
Tembakau, dan Bahan 
Penyegar 

9 Industri 9 Industri: 
9 industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

100,0 1.578.883.000 
 

1.574.493.000 99,72% 

07-Peningkatan 
Ekspor Bernilai 
Tambah Tinggi 
dan Penguatan 
Tingkat 
Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) 

01-Peningkatan 
Diversifikasi, Nilai 
Tambah, dan Daya 
Saing Produk Ekspor 
dan Jasa 

Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Perusahaan Furnitur yang 
difasilitasi dalam 
restrukturasi 
mesin/peralatan industri 

4 Badan Usaha 9 Badan Usaha: 
CV. Ribka Furniture                        
CV. Decorus                                   
PT. Indo Veneer Utama                  
PT. Buana Triarta                          
PT. Chakra Naga Furniture            
PT. Graciakreasi Rotan                  

225,0 4.118.548.000 
 

4.116.683.227 99,95% 



 

86 
 

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Unit Eselon II Output Target Realisasi Fisik % Fisik PAGU Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Anggaran 

     PT. Abhirama Kresna                     
PT. Bahana Bhumiphala 
Persada  
PT. Albasia Bhumiphala 
Persada 

    

02-Peningkatan Akses 
dan Pendalaman 
Pasar Ekspor 

Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

Promosi dan Temu Bisnis 
Pada Pameran Berskala 
Internasional dalam rangka 
Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan 

1 Promosi 1 Promosi: 
SIAL Paris 

100,0 2.000.000.000 1.995.505.122 99,78% 

Direktorat Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

Promosi dan Temu Bisnis 
Pada Pameran Berskala 
Internasional dalam rangka 
Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan 
Penyegar 

1 Promosi 1 Promosi: 
SIAL Paris 

100,0 2.500.000.000 2.462.361.969 98,49% 

Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Industri yang diberikan 
Fasilitasi Peningkatan 
Ekspor 

10 Industri 10 Industri: 
10 perusahaan sektor 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

100,0 486.404.000 
 

477.104.180 98,09% 

03-Pengelolaan Impor Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

Neraca Komoditas Sektor 
Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan 

5 Rekomendasi 
Kebijakan 

5 Rekomendasi Kebijakan: 

Neraca Komoditas Beras, 
Jagung, Daging, Komoditas 
Perikanan, Gula 

100,0 6.820.052.000 6.639.417.403 97,35% 

Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Neraca Komoditas Sektor 
Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

2 Rekomendasi 
Kebijakan 

2 Rekomendasi Kebijakan: 
Neraca Komoditas Pulp & 
Kertas, Sawit 

100,0 1.813.764.000 1.804.336.663 99,48% 

08-Penguatan 
Pilar 
Pertumbuhan dan 
Daya Saing 
Ekonomi 

02-Optimalisasi 
Pemanfaatan 
Teknologi Digital dan 
Industry 4.0 

Direktorat Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

Perbaikan Rantai Pasok di 
Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan 
Penyegar Melalui 
Transformasi Industri 4.0 

3 Industri 3 Industri: 
Industri Susu 

100,0 3.568.494.000 3.557.214.187 99,68% 
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Program Prioritas Kegiatan Prioritas Unit Eselon II Output Target Realisasi Fisik % Fisik PAGU Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

% 
Anggaran 

Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

Perusahaan di Sektor 
Industri Makanan Hasil Laut 
dan Perikanan yang 
dilakukan pendampingan 
penerapan Industry 4.0 

11 Industri 11 Industri: 
PT. Unilever Savoury 
Factory 
PT. Kebon Agung Malang 
PT. Bungasari Flour Mills 
PT. SMART Marunda 
PT. Salim Ivomas Pratama 
Surabaya 
PT. CJ Feed and Care 
Jombang 
PT. Industri Gula Nusantara 
Kendal 
PG Trangkil Pati 
PT. Dua Kelinci Pati 
PT. Madubaru 
PT. Sera Food 

100,0 2.212.990.000 
 

2.194.225.293 99,15% 

03-Peningkatan 
Sistem Logistik dan 
Stabilitas Harga 

Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

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

1 Unit 1 Unit: 
bantuan mesin peralatan 
untuk Pusat Logistik 
Industri Furnitur 

100,0 996.800.000 986.486.256 98,97% 

Jumlah/Rata-rata 108,93 34.537.249.000 32.103.155.810 92,95% 
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3.1.7. Capaian Program Subtitusi Impor 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana untuk 

mewujudkan kedalaman struktur industri mandiri dan berdaya saing, Kementerian Perindustrian 

melaksanakan kebijakan subtitusi impor dengan target sebesar 35% pada tahun 2022. Kebijakan ini 

bertujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan nasional, terutama untuk mengatasi 

ketergantungan atas impor bahan baku dan bahan penolong industri pengolahan. Beberapa 

pendekatan untuk melaksanakan kebijakan subtitusi impor antara lain: 

- Perluasan industri untuk peningkatan produksi bahan baku dan bahan penolong sebagai input 

industri turunan. Pendekatan ini lebih ditujukan kepada produsen bahan baku eksisting untuk 

memperluas volume produksi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan supply di 

dalam negeri 

- Investasi baru yang ditujukan bagi para investor untuk menangkap peluang atas potensi subtitusi 

impor bahan baku dan bahan penolong melalui produksi bahan baku dan bahan penolong di 

dalam negeri 

- Peningkatan utilisasi industri eksisting di dalam negeri yang diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong 

- Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 

- Penerapan larangan dan/atau pembatasan (lartas) 

- Mempertahankan tarif bea masuk (MFN) 

- Pemberlakuan SNI Wajib, dst. 

Untuk mendukung kebijakan subtitusi impor tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro telah 

melakukan identifikasi atas produk-produk sektor industri agro yang berpotensi untuk dilakukan 

subtitusi impor. Terhadap produk-produk yang akan dilakukan subtitusi impor tersebut, akan 

dilaksanakan kegiatan pendukung dengan menerapakan strategi pendekatan subtitusi impor sesuai 

dengan karakteristik masing-masing industri/produk. Dari hasil identifikasi, produk-produk sektor 

industri agro yang akan dilakukan subtitusi impor beserta dengan target subtitusi impor per tahun 

sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.23, sedangkan strategi pendekatan subtitusi 

impor yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.24. 

Tabel 3.23 Target Subtitusi Impor Sektor Industri Agro 

 Keterangan: Kurs BI Per 16 Januari 2023 

 

Subtitusi 

Impor

Batas Atas 

Nilai Impor 

(Rp. Milyar)

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Subtitusi 

Impor

Batas Atas 

Nilai Impor 

(Rp. Milyar)

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Subtitusi 

Impor

Batas Atas 

Nilai Impor 

(Rp. Milyar)

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Dit. IMHLP (3 kode HS) 3.055,51 14% 2.627,74 427,77 22% 2.383,30 672,21 35% 1.986,08 1.069,43 26% 2.169,41

- Industri Pati Jagung (1 kode HS) 2.198,98 14% 1.891,12 307,86 22% 1.715,20 483,78 35% 1.429,34 769,64 19% 1.561,27

- Industri Sirop Glukosa (1 kode HS) 546,79 14% 470,24 76,55 22% 426,50 120,29 35% 355,42 191,38 5% 388,22

- Industri Sirop Fruktosa (1 kode HS) 309,74 14% 266,37 43,36 22% 241,60 68,14 35% 201,33 108,41 3% 219,91

Dit. Mintemgar (4 kode HS) 2.301,67 14% 1.979,43 322,23 22% 1.795,30 506,37 35% 1.496,08 805,58 19% 1.634,18

- Industri Puree & Konsentrat Buah 

(2 kode HS)
246,44 14% 211,94 34,50 22% 192,22 54,22 35% 160,18 86,25 5% 174,97

- Industri Krimer Nabati (1 kode HS) 1.663,50 14% 1.430,61 232,89 22% 1.297,53 365,97 35% 1.081,27 582,22 14% 1.181,08

- Industri Rokok Putih (1 kode HS) 391,73 14% 336,89 54,84 22% 305,55 86,18 35% 254,62 137,10 3% 278,13

Dit. IHHP (18 kode HS) 6.461,14 14% 5.556,58 904,56 22% 5.039,69 1.421,45 35% 4.199,74 2.261,40 55% 4.587,41

- Industri Pulp & Kertas Berbahan 

Baku Kertas Bekas (13 kode HS)
4.519,21 14% 3.886,52 632,69 22% 3.524,98 994,23 35% 2.937,49 1.581,72 38% 3.208,64

- Industri Kertas Uang (1 kode HS) 885,95 14% 761,91 124,03 22% 691,04 194,91 35% 575,87 310,08 84% 629,02

- Industri Kertas Sigaret (4 kode HS) 1.055,99 14% 908,15 147,84 22% 823,67 232,32 35% 686,39 369,59 9% 749,75

Ditjen IA (25 kode HS) 11.818,32 14% 10.163,75 1.654,56 22% 9.218,29 2.600,03 35% 7.681,91 4.136,41 100% 8.391,00

Total Target 

Penurunan Nilai 

Impor 

(Rp. Milyar)

Potensi 

Subtitusi Impor 

Tahun 2019 

(Rp. Milyar)

Share 

(%)
Unit Pembina

Target 2020 Target 2021 Target 2022
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Latar belakang pengusulan produk-produk yang akan dilakukan subtitusi impor adalah sebagai 

berikut: 

 Industri Pati Jagung dan Pemanis 

- Pati Jagung, Sirop Glukosa dan Sirop Fruktosa merupakan bahan baku yang dibutuhkan untuk 

industri pengolahan dalam negeri. Pati jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk 

memproduksi pemanis seperti High Fructose Corn Syrup (HFCS), glukosa dan maltodextrin, 

bihun, sebagai tambahan bahan makanan untuk pengental berbagai soup maupun saus, 

industri kertas, industri tekstil dan untuk bahan perekat. Sirop glukosa digunakan sebagai 

bahan pengisi dan penambah rasa manis dalam produk susu dan sebagai bahan pembentuk 

tekstur, penambah rasa manis dan bahan pengikat dalam produk sereal. Sirop fruktosa 

digunakan sebagai pemanis pada industri makanan dan minuman. 

- Impor Pati Jagung, Sirop Glukosa dan Sirop Fruktosa Indonesia masih tinggi yang disebabkan 

karena kalah bersaing dengan produk sejenis asal impor (China) melalui ACFTA dengan bea 

masuk 0% sementara bahan baku jagung yang digunakan mayoritas masih diimpor dengan 

bea masuk 5%. 

 Industri Krimer Nabati 

- Impor produk krimer nabati cukup tinggi, sedangkan terdapat industri dalam negeri yang 

utilisasi kapasitas produksinya masih sekitar 50% .  

- Bahan baku utama industri krimer nabati adalah minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit 

yang sangat melimpah ketersediaannya di Indonesia.  

- Sudah ada SNI No. 4444:2018 Krimer Nabati Bubuk namun belum diberlakukan secara wajib. 

 Industri Rokok Putih 

- Industri rokok putih di Indonesia sebanyak sekitar 46 perusahaan dengan kapasitas terpasang 

sebesar 178 milyar batang per tahun yang utamanya ditujukan untuk ekspor. 

- Neraca perdagangan rokok putih masih surplus, namun terdapat potensi substitusi impor 

mengingat utilisasi kapasitas produksi industri dalam negeri masih sekitar 64%. 

 Industri Puree dan Konsentrat Buah 

- Impor bahan baku olahan buah masih cukup tinggi, sedangkan potensi buah di dalam negeri 

cukup besar dengan produksi mencapai 24,9 juta ton di tahun 2020. 

- Industri antara pengolahan buah (puree dan konsentrat) umumnya berskala menengah dan 

kecil sehingga memerlukan dukungan terkait akses bahan baku (kuantitas, kualitas, 

kontinuitas), peningkatan teknologi produksi, dan pemasaran produk ke industri hilir. 

 Industri Pulp dan Kertas Bekas Berbahan Baku Kertas Bekas 

- Indonesia memiliki lebih dari 100 industri pulp dan kertas, lebih dari 50% industri tersebut 

menggunakan bahan baku kertas bekas, namun demikian impor produk kertas berbahan baku 

kertas bekas masih tinggi. 

 Industri Kertas Sigaret 

- Industri kertas sigaret mengalami penurunan kinerja, hal ini ditunjukan oleh menurunnya 

kapasitas terpasang industri kertas sigaret, sedangkan di sisi lain impor kertas sigaret 

meningkat. Kondisi ini telah mengakibatkan tutupnya 1 dari 5 industri kertas sigaret nasional. 
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 Industri Kertas Uang 

- Pasar kertas uang di dalam negeri relatif besar dibandingkan negara lain. Indonesia telah 

memiliki industri yang mampu untuk memproduksi kertas uang, namun demikian kertas uang 

dalam negeri masih dipenuhi impor lebih dari 60% setiap tahunnya. 

Tabel 3.24 Strategi Pendekatan Subtitusi Impor Sektor Industri Agro 

No. HS 8 Digit Produk Strategi Pendekatan Subtitusi Impor 

1 1108.12.00 Pati jagung - Pemberian fasilitas BMDTP Covid-19 impor bahan 
baku jagung 

- Penyusunan Permenperin Pemberlakuan SNI Pati 
Jagung Secara Wajib 

2 1702.30.20 Sirop glukosa - Pengusulan Penerapan Bea Masuk Tindakan 
Pengamanan untuk impor sirup glukosa 

- Pemberian fasilitas BMDTP Covid-19 impor bahan 
baku jagung sebagai bahan baku sirup glukosa 

3 1702.60.20 Sirop fruktosa - Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 
Sementara untuk impor sirup fruktosa yang berlaku 
selama 3 tahun sampai dengan  tanggal 16 September 
2023 melalui PMK Nomor 126 tahun 2020 

- Pemberian fasilitas BMDTP Covid-19 impor bahan 
baku jagung sebagai bahan baku sirup fruktosa 

4 2007.99.10 Puree & konsentrat 
jambu biji merah 

Peningkatan utilisasi industri antara pengolahan buah, 
kapasitas industri meningkat dari 50% di tahun 2019 
menjadi 75% di tahun 2022. 

 
5 2007.99.90 Puree & konsentrat 

mangga 

6 2106.90.30 Krimer nabati 
bubuk 

Upaya penerapan SNI Wajib Krimer Nabati Bubuk 

7 2402.20.90 Rokok putih - Peningkatan utilisasi 
- Mempertahankan tarif bea masuk rokok putih 

8 4706.20.00 Pulp & kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

- Peningkatan utilisasi melalui pemberian jaminan 
bahan baku kertas daur ulang (fasilitasi masterlist 
impor limbah non B3 kertas daur ulang & koordinasi 
program peningkatan recovery rate kertas daur ulang 

- Meningkatkan investasi baru 

9 4803.00.90 

10 4804.39.90 

11 4804.41.90 

12 4805.19.10 

13 4805.19.90   

14 4805.24.00 

15 4805.25.10 

16 4805.93.90 

17 4810.92.90 

18 4819.10.00 

19 4819.20.00 

20 4822.10.10 

21 4813.10.00 Kertas sigaret - Peningkatan utilisasi  
- Proses penerapan BMTP kertas sigaret 
- Peningkatan MFN pada BTKI 2022 
- Rencana penerapan SNI wajib 

22 4813.20.00 

23 4813.90.10 

24 4813.90.90 

25 4805.91.90 Kertas uang - Safeguard benang pengaman kertas uang 
Meningkatkan MFN kertas uang 

 

Capaian program subtitusi impor sektor industri agro pada tahun 2020-2022 adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.25 Capaian Program Substitusi Impor Sektor Industri Agro Tahun 2020-2022  

 
Keterangan: Kurs BI Per 16 Januari 2023 

Dari tabel 3.25 dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2022 target Program Subtitusi Impor 

belum dapat dicapai, dan justru terjadi kenaikan impor pada tahun 2022. Sampai dengan tahun 2022 

nilai penurunan impor sektor industri agro adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.26 Penurunan Nilai Impor Sektor Industri Agro Tahun 2020-2022 

 
Keterangan: Kurs BI Per 16 Januari 2023 

Dari tabel 3.26 dapat dilihat bahwa dari target penurunan impor sebesar 8,39 Trilyun Rupiah sampai 

dengan tahun 2022, sampai dengan akhir tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro baru 

menurunkan impor sebesar 1,44 Trilyun Rupiah atau sebesar 17,17%. Capaian ini masih sangat 

rendah. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Industri Agro terus berupaya meningkatkan 

pencapaian target tersebut melalui pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan 

Subtitusi Impor agar target akhir periode Renstra tahun 2024 dapat dicapai. 

Analisis penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian target subtitusi impor pada masing-masing 

sektor adalah sebagai berikut: 

 Industri Pati Jagung, Sirop Glukosa dan Sirop Fruktosa 

- Pemberian fasilitas BMDTP atas impor bahan baku jagung untuk industri pati jagung di tahun 

2020 dan 2021 mampu menurunkan biaya produksi pada harga jual pati jagung dalam negeri 

bisa bersaing dengan produk impor. Selain itu, pati jagung yang telah mendapatkan fasilitas 

tersebut diolah menjadi sirop fruktosa dan sirop glukosa sehingga harga sirop fruktosa dan 

Subtitusi 

Impor

Batas Atas Nilai 

Impor 

(Rp. Milyar)

 Penurunan 

Impor 

Realisasi Nilai 

Impor

(Rp. Milyar)

Subtitusi 

Impor

Batas Atas 

Nilai Impor 

(Rp. Milyar)

 Penurunan 

Impor 

Realisasi Nilai 

Impor

(Rp. Milyar)

Subtitusi 

Impor

Batas Atas 

Nilai Impor 

(Rp. Milyar)

 Penurunan 

Impor 

Realisasi Nilai 

Impor

(Rp. Milyar)

Dit. IMHLP (3 kode HS) 3.055,51 14% 2.627,74 10,16% 2.745,14 22% 2.383,30 47,74% 1.596,79 35% 1.986,08 26,00% 2.261,18

- Industri Pati Jagung (1 kode HS) 2.198,98 14% 1.891,12 14,20% 1.886,68 22% 1.715,20 47,74% 1.149,10 35% 1.429,34 26,83% 1.608,98

- Industri Sirop Glukosa (1 kode HS) 546,79 14% 470,24 -3,29% 564,77 22% 426,50 34,93% 355,78 35% 355,42 -7,30% 586,70

- Industri Sirop Fruktosa (1 kode HS) 309,74 14% 266,37 5,18% 293,69 22% 241,60 70,33% 91,91 35% 201,33 78,85% 65,50

Dit. Mintemgar (4 kode HS) 2.301,67 14% 1.979,43 21,44% 1.808,28 22% 1.795,30 9,55% 2.081,85 35% 1.496,08 -95,36% 4.496,54

- Industri Puree & Konsentrat Buah (2 

kode HS)
246,44 14% 211,94 16,99% 204,58 22% 192,22 3,32% 238,26 35% 160,18 -24,29% 306,31

- Industri Krimer Nabati (1 kode HS) 1.663,50 14% 1.430,61 17,91% 1.365,63 22% 1.297,53 5,75% 1.567,84 35% 1.081,27 -103,30% 3.381,90

- Industri Rokok Putih (1 kode HS) 391,73 14% 336,89 39,22% 238,08 22% 305,55 29,61% 275,76 35% 254,62 -106,35% 808,33

Dit. IHHP (18 kode HS) 6.461,14 14% 5.556,58 16,94% 5.366,81 22% 5.039,69 2,44% 6.303,19 35% 4.199,74 -13,82% 7.354,13

- Industri Pulp & Kertas Berbahan 

Baku Kertas Bekas (13 kode HS)
4.519,21 14% 3.886,52 13,63% 3.903,30 22% 3.524,98 -6,63% 4.818,87 35% 2.937,49 -20,39% 5.440,75

- Industri Kertas Uang (1 kode HS) 885,95 14% 761,91 47,13% 468,44 22% 691,04 44,93% 487,92 35% 575,87 26,78% 648,68

- Industri Kertas Sigaret (4 kode HS) 1.055,99 14% 908,15 5,77% 995,06 22% 823,67 5,64% 996,41 35% 686,39 -19,76% 1.264,70

Ditjen IA (25 kode HS) 11.818,32 14% 10.163,75 16,06% 9.920,23 22% 9.218,29 15,54% 9.981,84 35% 7.681,91 -19,41% 14.111,85

Realisasi

Unit Pembina & Sub Sektor Industri

Potensi Subtitusi 

Impor Tahun 

2019 

(Rp. Milyar)

2020 2021 2022

Target Target Realisasi Target Realisasi

Target 

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Realisasi 

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Target 

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Realisasi 

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Target 

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Realisasi 

Penurunan 

Impor

(Rp. Milyar)

Dit. IMHLP (3 kode HS) 3.055,51 427,77 310,37 672,21 1.458,72 1.069,43 794,34 2.169,41 2.563,43 118,16%

- Industri Pati Jagung (1 kode HS) 2.198,98 307,86 312,30 483,78 1.049,88 769,64 590,00 1.561,27 1.952,17 125,04%

- Industri Sirop Glukosa (1 kode HS) 546,79 76,55 -17,97 120,29 191,02 191,38 -39,90 388,22 133,14 34,29%

- Industri Sirop Fruktosa (1 kode HS) 309,74 43,36 16,04 68,14 217,83 108,41 244,24 219,91 478,11 217,41%

Dit. Mintemgar (4 kode HS) 2.301,67 322,23 493,38 506,37 219,81 805,58 -2.194,87 1.634,18 -1.481,68 -90,67%

- Industri Puree & Konsentrat Buah  

(2 kode HS)
246,44 34,50 41,86 54,22 8,18 86,25 -59,87 174,97 -9,84 -5,62%

- Industri Krimer Nabati (1 kode HS) 1.663,50 232,89 297,87 365,97 95,66 582,22 -1.718,40 1.181,08 -1.324,87 -112,17%

- Industri Rokok Putih (1 kode HS) 391,73 54,84 153,65 86,18 115,97 137,10 -416,60 278,13 -146,98 -52,84%

Dit. IHHP (18 kode HS) 6.461,14 904,56 1.094,33 1.421,45 157,95 2.261,40 -892,99 4.587,41 359,29 7,83%

- Industri Pulp & Kertas Berbahan 

Baku Kertas Bekas (13 kode HS)
4.519,21 632,69 615,90 994,23 -299,66 1.581,72 -921,54 3.208,64 -605,30 -18,86%

- Industri Kertas Uang (1 kode HS) 885,95 124,03 417,51 194,91 398,03 310,08 237,26 629,02 1.052,80 167,37%

- Industri Kertas Sigaret (4 kode HS) 1.055,99 147,84 60,92 232,32 59,58 369,59 -208,71 749,75 -88,21 -11,77%

Ditjen IA (25 kode HS) 11.818,32 1.654,56 1.898,08 2.600,03 1.836,48 4.136,41 -2.293,53 8.391,00 1.441,03 17,17%

Unit Pembina

Potensi Subtitusi 

Impor Tahun 

2019 

(Rp. Milyar)

%

Total Target 

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

Total Realisasi 

Penurunan 

Impor 

(Rp. Milyar)

2020 2021 2022



 

92 
 

sirop glukosa dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Namun sejak tahun 2022 

pemberian fasilitas BMDTP atas impor bahan baku jagung ditiadakan sehingga harga jual pati 

jagung dan sirop glukosa produksi dalam negeri kembali meningkat dan kalah bersaing dengan 

produk impor yang menyebabkan impor pati jagung dan sirop glukosa kembali meningkat. 

- Harga sirop glukosa dalam negeri yang belum kompetitif jika dibandingkan dengan sirop 

glukosa asal Cina dengan bea masuk 0% melalui skema ACFTA. Untuk itu diperlukan tindakan 

pengamanan perdagangan berupa penerapan BMTP atas impor sirop glukosa dan pemberian 

fasilitas BMDTP atas impor jagung yang akan digunakan sebagai bahan baku sirop glukosa 

sehingga diharapkan harga sirop glukosa dalam negeri mampu bersaing. 

- Sedangkan pada sirop fruktosa, penurunan impor sirop fruktosa disebabkan oleh Kebijakan 

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk sirop fruktosa 

melalui PMK 126/PMK.010/2020. Dengan berlakunya PMK tersebut maka impor sirop 

fruktosa akan dikenakan bea masuk sebesar 24% di tahun pertama hingga 20% di tahun 

ketiga. Pengenaan BMTP tersebut berdampak besar terhadap penurunan impor karena 

menyebabkan kenaikan harga sirop fruktosa asal impor sehingga dapat meningkatkan daya 

saing produk sirop fruktosa dalam negeri. Penerapan BMTP juga berdampak positif terhadap 

produksi dalam negeri yang meningkat 68,3% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan 

tahun 2019. 

- Bahan baku jagung yang digunakan pada industri pati jagung, sirop fruktosa dan sirop glukosa 

memiliki spesifikasi kadar aflatoksin dibawah atau sama dengan 20 ppb dan ketersediaan 

bahan baku tersebut di dalam negeri masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar masih 

diimpor dari USA, Brazil dan Argentina dengan tarif bea masuk 5%. 

- Rendahnya capaian penurunan nilai impor pada produk pati jagung dan sirop glukosa juga 

disebabkan karena kenaikan harga komoditas jagung dunia yang merupakan bahan baku pati 

jagung dan sirop glukosa. Berdasarkan data BPS, harga rata-rata impor jagung Indonesia bulan 

Januari – November 2022 mencapai Rp 5.697/Kg meningkat 77,42% dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun 2019 yang senilai Rp 3.211/Kg. Peningkatan harga bahan baku ini 

diduga memicu peningkatan harga sirop glukosa dan pati jagung sehingga jika dilihat 

berdasarkan nilai impor, penurunan impor pati jagung dan sirop glukosa sangat kecil. 

Peningkatan harga komoditi secara signifikan tersebut yang menyebabkan penurunan impor 

masih terlihat rendah, namun jika melihat jumlah volumenya impor pati jagung dan sirop 

glukosa sudah  mengalami penurunan yang cukup besar. 

 Industri Krimer Nabati 

- RPermenperin tentang Pemberlakuan SNI Krimer Nabati Bubuk Secara Wajib sebagai salah 

satu instrument pengendali impor belum ditetapkan. Draft final sudah dikirimkan oleh 

Direktorat Industri Mintemgar ke Biro Hukum pada bulan Januari 2022. Namun terdapat 

kendala untuk proses lebih lanjut penetapan oleh Menteri Perindustrian karena masih 

menunggu penyelesaian revisi peraturan payung hukum standardisasi industri oleh BSKJI yang 

berlaku untuk seluruh industri di bawah Kemenperin. 

- Adanya 1 perusahaan pengguna krimer nabati (produsen kopi dan teh instan) yang masih 

resisten menggunakan bahan baku krimer nabati impor dengan alasan citarasa krimer nabati 

yang dibutuhkan perusahaan berbeda dengan citarasa krimer nabati dalam negeri. Namun 

perusahaan pengguna tersebut sedang membangun pabrik krimer nabati di Sumatera Utara 
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untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 

2023. 

 Industri Rokok Putih 

- Tarif bea masuk rokok putih adalah 40%. Namun demikian, terdapat skema kerja sama ASEAN 

Free Trade Agreement (AFTA)/ATIGA dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang 

menyatakan tarif bea masuk rokok putih untuk China dan ASEAN sebesar 0%. Hal ini 

menyebabkan masih cukup tingginya impor rokok putih dari China, Vietnam dan negara 

ASEAN lainnya. 

- Produk rokok putih yang diimpor umumnya merupakan produk yang ditujukan untuk pangsa 

pasar ekspatriat sehingga memiliki spesifikasi citarasa/taste yang berbeda dengan produk 

rokok untuk konsumsi lokal. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan konsumsi rokok putih. 

 Industri Puree dan Konsentrat Buah 

- Industri antara pengolahan buah (puree dan konsentrat) umumnya berskala menengah dan 

kecil sehingga masih sulit memenuhi kebutuhan industri pengolahan buah hilir RTD sari buah 

yang sudah berkembang sangat pesat. 

- Terdapat perbedaan spesifikasi produk dengan yang dibutuhkan, produk antara saat ini masih 

dalam bentuk frozen, sementara kebutuhan bahan baku industri hilir adalah dalam kemasan 

aseptic yang penyimpanannya di suhu ruang. 

 Industri Pulp dan Kertas  

- Industri kertas sigaret mengalami penurunan kinerja, hal ini ditunjukan oleh menurunnya 

kapasitas terpasang industri kertas sigaret, sedangkan di sisi lain impor kertas sigaret 

meningkat. Kondisi ini telah mengakibatkan tutupnya 1 dari 5 industri kertas sigaret nasional. 

- Pasar kertas uang di dalam negeri relatif besar dibandingkan negara lain. Indonesia telah 

memiliki industri yang mampu untuk memproduksi kertas uang, namun demikian kertas uang 

dalam negeri masih dipenuhi impor lebih dari 60% setiap tahunnya.  

- Indonesia memiliki lebih dari 100 industri pulp dan kertas, lebih dari 50 % industri tersebut 

menggunakan bahan baku kertas bekas, namun demikian impor produk kertas berbahan baku 

kertas bekas masih tinggi. Hal ini dikarenakan bahan baku yang berkualitas untuk kertas 

berbahan baku kertas bekas berasal dari serat panjang, sedangkan untuk Indonesia, produksi 

kertas dalam negeri kebanyakan berasal dari kertas berbahan serat pendek. 

Hal-hal yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung pencapaian target 

subtitusi impor adalah sebagai berikut: 

 Industri Pati Jagung, Sirop Glukosa dan Sirop Fruktosa 

- Penyusunan Regulatory Impact Analysis Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian 

Tentang Pemberlakuan SNI Pati Jagung Secara Wajib. 

- Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pemberlakuan SNI Pati 

Jagung Secara Wajib. 

- Memberikan Fasilitas BMDTP Industri Terdampak Pandemi Covid-19 Atas Impor Bahan Baku 

Jagung untuk industri Pati Jagung di tahun 2020 dan tahun 2021. 

- Mengusulkan penurunan bea masuk MFN Jagung dengan kadar aflatoksin ≤ 20 ppb (bahan 

baku Pati Jagung) dari 5% menjadi 0% pada BTKI 2022, namun pada BTKI 2022 tarif bea masuk 

jagung tidak mengalami perubahan (tetap 5%). 
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- Memberikan fasilitas BMDTP Industri Terdampak Pandemi Covid-19 Atas Impor Bahan Baku 

Jagung untuk industri Sirup Glukosa berbahan baku Jagung tahun 2020 dan tahun 2021. 

- Memfasilitasi rapat-rapat terkait dengan pengusulan BMTP atas impor sirop glukosa. 

- Mendukung pengusulan BMTP Sirop Glukosa dengan memberikan data dukung ke 

Perkumpulan Produsen Pemanis Indonesia. 

- Memberikan Fasilitas BMDTP Industri Terdampak Pandemi Covid-19 Atas Impor Bahan Baku 

Jagung untuk industri Sirup Fruktosa berbahan baku Jagung tahun 2020 dan tahun 2021. 

- Mengusulkan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor Sirop 

Fruktosa dan saat ini telah terbit PMK 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk 

Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa 

 Industri Krimer Nabati 

- Pemberlakuan SNI Wajib Krimer Nabati Bubuk. 

- Business matching industri krimer nabati.                                

- Usulan Pengaturan Tata Niaga Impor dan Instrumen Kebijakan Impor, meliputi: 

 Pemberlakuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor/VPTI. 

 Mengusulkan penggunaan instrument Price Control Mechanism (PCM) terhadap sirup 

glukosa (sebagai bahan baku utama krimer nabati) dalam rangka melindungi petani 

singkong/jagung  

 Inisiasi Non Tariff Barrier (NTB)/ instrumen kebijakan impor. 

 Mengusulkan pengaturan pelabuhan masuk (Entry Port Point/EPP) di Pelabuhan 

Soekarno-Hatta di Makassar mengingat industri pengguna produk krimer nabati pada 

umumnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera 

 Impor krimer nabati saat ini terbuka untuk importir produsen dan importir umum. Perlu 

diusulkan pelarangan/pembatasan alokasi impor oleh importir umum 

 Industri Rokok Putih 

- Diversifikasi produk rokok putih 

- Mendorong industri rokok global (MNC) yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan 

diversifikasi produk rokok putihnya yang sesuai dengan selera ekspatriat yang ada di Indonesia 

 Industri Puree dan Konsentrat Buah 

- Business Matching antara industri pengolahan buah dengan sentra-sentra petani buah di 

daerah  telah dilaksanakan pada tahun 2020-2022 di Bandung, Bogor, Medan, dan Bekasi, 

serta antara industri puree dan konsentrat dengan industri hilirnya. 

- Pemberian bantuan mesin dan peralatan pengolahan buah (konsentrat dan puree buah) di 

Kabupaten Bandung Barat dalam rangka peningkatan utilisasi kapasitas terpasang industri di 

dalam negeri. Pembangunan pilot project pengembangan industri antara (konsentrat maupun 

puree) buah diharapkan dapat menyerap hasil produksi buah lokal untuk dimanfaatkan 

sebagai bahan baku industri, meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi dengan 

memanfaatkan teknologi pengolahan dan penyimpanan buah yang lebih maksimal, mengatasi 

perubahan musim buah yang rutin terjadi sepanjang tahun, serta menjamin kontinyuitas 

pasokan bahan baku bagi industri hilir pengolahan buah di dalam negeri sehingga dapat 

mengurangi ketergantungan impor. 
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 Industri Pulp dan Kertas  

- Business Matching industri kertas berbahan baku kertas bekas dengan industri hilirnya (alas 

kaki, makanan, minuman, dan elektronika) 

- Identifikasi industri dan jenis produk kertas impor. 

- Melakukan FGD dengan pengguna kertas berharga. 

- Mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah pada kegiatan pengadaan Kertas Uang. 

- Mendorong Implementasi alih teknologi pada produksi kertas uang mengenai benang 

pengaman agar dapat mempertahankan nilai TKDN dan dapat memenuhi spesifikasi kualitas 

yang diperlukan 

- Mendorong peningkatan kapasistas produksi kertas sigaret untuk memenuhi suplai 

kebutuhan dalam negeri industri sigaret. 

- Mengawasi penerapan safe guard atau BMTP kertas sigaret untuk meningkatkan kompetensi 

harga produk lokal. 

- Mendorong dan mengawal pelaksanaan SNI kertas sigaret 

- Meningkatkan utilitas produksi kertas berbahan baku kertas bekas dengan memberikan 

jaminan bahan baku. 

- Meningkatkan recovery rate kertas bekas sebagai bentuk jaminan bahan baku bagi industri 

kertas berbahan baku kertas bekas 

- Penerbitan tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada produk Kertas Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kertas Paspor. 

- Penetapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) melalui PMK 157/PMK.010/2021 

tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kertas Sigaret 

dan Kertas Plug Wrap Non-Porous. 

- Peningkatan MFN kertas sigaret. 

- Pemecahan klasifikasi kertas sigaret yang semula 4 pos tariff menjadi 13 pos tariff pada BTKI 

2022. 

- Melakukan FGD dengan asosiasi sigaret yang membahas mengenai kondisi produksi sigaret 

dan penyerapan kertas sigaret dalam negeri. Dalam FGD ini juga telah didapatkan informasi 

mengenai kenapa perlu dilakukan impor dan membahas langkah-langkah yang diperlukan 

agar impor dapat dikurangi. 

- Melakukan FGD dengan asosiasi industri kertas berbahan baku kertas bekas. Dalam FGD ini 

didapatkan informasi mengenai market dalam negeri dan sulitnya mendapatkan bahan baku 

kertas bekas. 

- Telah didorong investasi industri pulp berbahan baku kertas bekas, dengan realisasi sebanyak 

5 industri baru dan dilakukan business matching antara produsen pulp berbahan baku kertas 

bekas dengan penggunanya. 

- MoU antara asosiasi produsen dan konsumen kertas khususnya untuk kemasan. 

- Sosialisasi P3DN pulp dan kertas berbahan baku kertas bekas untuk kemasan. 

- Usulan penerapan verifikasi kemampuan industri (VKI) terhadap produk impor. 

- Monitoring kemungkinan terjadinya circumvention. 

- Business Matching antara Industri kertas sigaret dan industri rokok. 

- Mendorong structural adjustment industri kertas sigaret. 
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Utilisasi sektor industri agro yang produknya menjadi target dalam program subtitusi impor 

sampai dengan bulan Desember 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.27 sebagai berikut: 

Tabel 3.27 Ulitisasi Sektor Industri Agro s.d Desember 2022 

KBLI Sektor Industri 
Utilisasi 

Sebelum Covid-19 Jan-Des 2021 Desember 2022 

10 Industri Makanan 78,27% 66,80% 71,15% 

11 Industri Minuman 77,83% 71,20% 75,27% 

12 Industri Pengolahan 
Tembakau 

65,95% 61,70% 65,92% 

17 Industri Kertas dan Barang 
dari Kertas 

76,02% 70,80% 86,01% 

 

Dari tabel 3.27 di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Desember 2022 rata-rata terjadi peningkatan 

utilisasi pada sektor-sektor industri agro yang produknya termasuk di dalam program subtitusi impor. 

Bahkan pada industri kertas dan barang dari kertas, peningkatan utilisasi telah melebihi utilisasi awal 

sebelum pandemi Covid-19. 

 

3.1.8. Kebijakan Industri Nasional Sektor Industri Agro Tahun 2020-2024 Berdasarkan RIPIN  

Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-

Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 

2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 Pasal 3. KIN 

merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN, yang diantaranya berfungsi sebagai: 

- Arah kebijakan pemerintah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional (RIPIN) untuk periode 2020-2024 

- Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan 

industri 

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

- Pedoman bagi pemangku kepentingan lain dan masyarakat luas dalam rangka menunjang 

pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. 

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

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

- Kebijakan yang Bersifat Lintas Sektoral 

- Program Pembangunan Industri Prioritas 

Jenis industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan meliputi industri pangan, industri farmasi, 

kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat transportasi, 

industri elektronika dan telematika/ICT, industri pembangkit energi, industri barang modal, 

komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, industri logam dasar dan bahan 

galian bukan logam, serta industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara. 

Sehubungan saat ini sedang dilakukan proses revisi RIPIN 2015-2035, sehingga Peraturan 

Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 juga belum ditetapkan, maka belum 

dapat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan KIN dimaksud. 
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3.1.9. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 

Sehubungan dengan mewabahnya virus Covid-19  yang mulai menyebar di Indonesia sejak awal 

tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi nasional, maka untuk 

menyelamatkan kondisi perekonomian, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 

Ekonomi Nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan 

usahanya yang merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari 

pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan 

memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, 

mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. 

Untuk mendukung program PEN tersebut, Kementerian Perindustrian terus melakukan 

beberapa kebijakan stimulus diantaranya adalah BMDTP Covid-19, Penetapan Harga Gas Bumi 

Tertentu (HGBT), Fasilitas Tax Holiday, Fasilitas Tax Allowance, Fasilitas Investment Allowance Untuk 

Industri Padat Karya, Super Deduction Tax Kegiatan Vokasi, dll. Direktorat Jenderal Industri Agro 

sebagai pembina sektor industri agro, telah melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

industri agro di masa kedaruratan Covid-19 sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh 

Kementerian Perindustrian. 

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sektor industri agro akibat pandemi Covid-19 

diantaranya: 

 Terdapat beberapa kontrak pembayaran penjualan barang yang tertunda, bahkan mengalami 

pembatalan order 

 Penurunan utilisasi produksi akibat penurunan permintaan  

 Pengurangan pegawai akibat penurunan kapasitas produksi 

 Kenaikan harga bahan baku dan bahan penolong karena terbatasnya akses dari negara asal 

impor bahan baku dan bahan penolong 

 Keterlambatan dan kesulitan transportasi logistik karena ada pengurangan moda transportasi  

 Penambahan biaya shipment karena selektifnya pelabuhan tujuan dalam proses 

pemeriksaaan kru kapal dan barang 

 Kenaikan kurs U$ Dollar terhadap Rupiah 

 Adanya peraturan daerah yang membatasi kegiatan operasional industri 

Maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, melanjutkan kebijakan 

yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Industri Agro tetap 

melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 

 Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri. Dalam Perpres 40/2016 jo. Perpres 

121/2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, tercantum 7 sektor industri yang bisa 

mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu, yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri 

oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca dan industri sarung tangan karet. 

Berdasarkan Kepmen ESDM 134K/2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di 

Bidang Industri yang mencantumkan daftar industri penerima HGBT untuk 7 sektor industri 
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prioritas, terdapat 11 perusahaan industri oleochemical yang termasuk di dalam daftar 

Kepmen tersebut. 

 Pemberian fasilitas Tax Holiday (PMK 130 Tahun 2020) yaitu pengurangan PPh Badan 100% 

selama 5 sampai dengan 20 tahun (sesuai dengan nilai investasi); Pengurangan PPh Badan 50% 

selama 2 tahun setelah jangka waktu pemanfaatan Fasilitas Tax Holiday berakhir. Fasilitas ini 

bertujuan untuk mendorong investasi pada industri yang memiliki keterkaitan yang luas, 

memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan 

memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. 

 Pemberian fasilitas Tax Allowance (PP 78 Tahun 2019) yang bertujuan untuk mendorong 

investasi pada industri tertentu di daerah-daerah tertentu yang akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah 

tertentu. Fasilitas ini berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah 

penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun (masing-masing 5% per tahun); penyusutan 

dan amortisasi dipercepat; tarif PPh dividen sebesar 10% atau tarif menurut perjanjian 

penghindaran pajak berganda yang berlaku; serta kompensasi kerugian 5 s.d. 10 tahun. 

 Fasilitas Investment Allowance untuk Industri Padat Karya (PMK 16 Tahun 2020) berupa 

pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah nilai penanaman modal pada aktiva 

tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan selama 6 tahun (masing-masing 10% per 

tahun. 

 Super Deduction Tax Kegiatan Vokasi (PMK 128 Tahun 2019) berupa pengurangan penghasilan 

bruto paling tinggi sebesar 200%, yang terdiri atas 100% biaya riil dalam rangka kegiatan 

praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan tambahan 100% dari biaya riil dalam 

rangka kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran (sepanjang tidak 

menyebabkan rugi fiskal). 

 Super Deduction Tax Kegiatan Litbang (PMK 153 Tahun 2020) berupa pengurangan 

penghasilan bruto paling tinggi 300%, yaitu pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari 

jumlah biaya riil dan tambahan pengurangan sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya 

yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu. 

 Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (BM) berupa pembebasan bea masuk mesin serta barang 

dan bahan berdasarkan master list yang telah ditetapkan melalui Permenperin Nomor 

32/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-

IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk 

Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. 

 

3.1.10. Perbandingan Dengan Capaian Kinerja Instansi Lain 

Dalam rangka untuk memperoleh gambaran mengenai capaian kinerja yang lebih luas, maka 

dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan instansi lain yang sejenis/setara. Perbandingan 

capaian kinerja dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang pada tahun 2022 

memperoleh nilai SAKIP sebesar 80,20. Nilai ini sama dengan nilai SAKIP yang diperoleh Direktorat 

Jenderal Industri Agro pada tahun yang sama yaitu sebesar 80,20, sehingga dianggap layak untuk 

dibandingkan capaian kinerjanya. 

Sehubungan dengan keterbatasan dalam memperoleh data, di mana data capaian yang 

didapatkan adalah data periode sampai dengan triwulan III tahun 2022, maka perbandingan juga 
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dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2022. Tabel 3.28 menunjukkan capaian kinerja Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap sampai dengan triwulan III tahun 2022, sedangkan tabel 3.29 

menunjukkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan III tahun 2022.  

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap s.d Triwulan III Tahun 2022 

No. Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

 
Target 

Realisasi 
Trw III 

Satuan 
Capaian 

(%) 

1 Kesejahteraan 
nelayan meningkat 

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106 106,52 Indeks 100,49 

2 Sumber daya 
perikanan tangkap 
berkelanjutan 

2. Persentase cakupan WPP NRI 
yang dipantau dari kegiatan 
illegal fishing 

72 - % - 

3 Tata Kelola sumber 

daya perikanan 

tangkap 

bertanggung jawab 

3. WPPNRI yang melaksanakan 
penangkapan ikan terukur  

 

11 - WPP - 

4 Produktivitas 

perikanan tangkap 

meningkat 

4. Jumlah produksi perikanan tangkap 8,32 5,97 Juta Ton 71,75 

5 Ekonomi sektor PT 

Meningkat 

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) Perikanan Tangkap 

1,67 0,94 Trilyun 56,29 

6. Tenaga kerja yang terlibat di DJPT 483.000 - Orang - 

6 Tata Kelola 

Pemerintahan yang 

Baik di lingkungan 

Ditjen Perikanan 

Tangkap 

7. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan 
Tangkap 

32 - Nilai - 

8. Unit kerja Ditjen Perikanan 
Tangkap 13 yang berpredikat 
wilayah bebas dari korupsi (WBK) 

13 - Unit 
Kerja 

- 

9. atas tertinggi nilai temuan LHP 
BPK- RI atas LK Ditjen Perikanan 
Tangkap dibandingkan realisasi 
anggaran Ditjen Perikanan 
Tangkap Tahun 2021 

1 - % - 

10. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan 
Tangkap 

85,25 80,20 Nilai 94,08 

11. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen 3 
Perikanan Tangkap 

3 - Level - 

12. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen 
Perikanan Tangkap 

79 - Indeks - 

13. Persentase unit kerja Ditjen 
Perikanan Tangkap yang 
menerapkan sistem manajemen 
pengetahuan yang terstandar 

86 100 % 116,28 

14. Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan yang dimanfaatkan 
untuk perbaikan kinerja lingkup 
Ditjen Perikanan Tangkap  

70 74,24 % 106,06 

15. Unit kerja lingkup Ditjen 
Perikanan Tangkap yang 
menerapkan inovasi pelayanan 
publik 

1 - Unit 
Kerja 

- 
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No. Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

 
Target 

Realisasi 
Trw III 

Satuan 
Capaian 

(%) 

  16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan 
Kegiatan Prioritas/Strategis 
lingkup Ditjen Perikanan Tangkap 

75 - % - 

17. Tingkat kepatuhan pengadaaan 
barang/jasa lingkup Ditjen 
Perikanan Tangkap 

75 - % - 

18. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan 
BMN lingkup Ditjen Perikanan 
Tangkap 

75 - % - 

19. Nilai IKPA Ditjen Perikanan 
Tangkap 

89 - Nilai - 

20. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen 
Perikanan Tangkap 

86 - Nilai - 

 

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro s.d Triwulan III Tahun 2022 

Kode 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi Capaian 

TUJUAN 

Tj Meningkatnya peran 
industri agro dalam 
perekonomian nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri agro 
*) 

5,42 % 3,24* 59,78% 

2. Kontribusi PDB industri agro 
terhadap PDB nasional *) 

9,57 % 8,29* 86,62% 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya daya 
saing dan kemandirian 
industri agro 

1. Utilisasi sektor industri agro 61,21 % 66,50** 108,65% 

2. Nilai realisasi investasi industri   
agro 

98,25 Rp 

Trilyun 

104,02* 105,87% 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SP2 Penguatan 
implementasi Making 
Indonesia 4.0 sektor 
industri agro 

1. Jumlah perusahaan dengan nilai 
Indonesia Industry 4.0 Readiness 
Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor 
industri agro *) 

15 Perusa-
haan 

18** 120,00% 

2. Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi tinggi  

1,97 % 2,13* 108,12% 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan industri 
barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri  
agro 

1. Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan barang 
dan jasa Direktorat Jenderal 
Industri Agro *) 

80 % 90,99 113,74% 

2. Substitusi Impor Produk Industri 
Agro *) 

35 % -19** 0,00% 

3. Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) (Rerata 
Tertimbang) 

59,71 % 63,26 105,94% 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri agro 

1. Nilai ekspor produk industri agro 56,14 US$ 

Milyar 

63,23** 112,62% 

2. Pertumbuhan ekspor produk 
industri agro 

8,39 % 7,79** 92,84% 
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Kode 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi Capaian 

  3. Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor 

32,11 % 23,58** 73,43% 

4. Rasio impor bahan baku industri 
agro terhadap PDB sektor 
industri non migas 

5,61 % 8,45* 66,35% 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya kebijakan 
pembangunan industri 
agro yang efektif 

1. Tingkat penyelesaian rancangan 
peraturan kebijakan sektor 
industri agro 

13 % 33,33 256,38% 

2. Efektivitas regulasi bidang 
industri agro yang ditetapkan 

76 % 84,5 111,18% 

SP6 Terselenggaranya 
urusan pemerintahan 
di bidang industri agro 
yang berdaya saing dan 
berkelanjutan 

1. Tingkat partisipasi pada kerja 
sama sektor industri agro 

98 % 100 102,04% 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri agro 

1. Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri agro 

76 Perusa-
haan 

94 123,68% 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

1. Rata-rata indeks profesionalitas 
ASN Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

73 Nilai n/a n/a 

SP9 Meningkatnya kualitas 
pelayanan data dan 
informasi sektor 
industri agro 

1. Permintaan data dan informasi 
stakeholder yang dapat 
dipenuhi 

73 % 78,1 106,99% 

2. Persentase pemberitaan positif 
sektor industri agro di media 
massa 

91 % 95,71** 105,18% 

SP10 Terwujudnya birokrasi 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada 
layanan prima 

1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

81 Nilai 86,9** 107,28% 

2. Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri Agro 

78 Nilai 85 108,97% 

3. Indeks Penerapan Manajemen 
Risiko (MRI) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

3 Level 2,85 95,00% 

4. Persentase pengelolaan BMN 
aset lancar dan aset tetap 
terhadap total BMN aset lancar 
dan aset tetap 

30 % 87,51 291,70% 

5. Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

78 Nilai 74 94,87% 
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Kode 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi Capaian 

  6. Tingkat kepuasan pegawai  atas 
ketersediaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 

83 % n/a n/a 

7. Rekomendasi hasil pengawasan 
internal yang telah 
ditindaklanjuti 

92 % 66,45 72,23% 

8. Tersedianya SOP yang up to date 
dan relevan 

50 % 100 200,00% 

SP11 Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan dan 
evaluasi program 
kegiatan pada 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

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

95,9 % 100 104,28% 

2. Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

78,4 Nilai 80,2 102,30% 

Keterangan: 
*) Data s.d September 2022 
**) Data s.d November 2022 

 

Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdapat 5 sasaran strategis yang bersifat teknis dan 

1 sasaran strategis yang bersifat administratif dengan keseluruhan terdapat 20 indikator kinerja, 

sedangkan pada Direktorat Jenderal Industri Agro terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 11 

sasaran strategis dan 28 indikator kinerja sasaran strategis. Pada Direktorat Jenderal Perikanan 

Tangkap telah terdapat tujuan, namun tidak terdapat indikator kinerja tujuan dan target. Dari 

indikator kinerja yang digunakan, terdapat beberapa indikator kinerja yang sama/sejenis yaitu: 

1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP 

2. Tingkat Maturitas SPIP 

3. Indeks Profesionalitas ASN 

4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja 

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Dari kelima indikator tersebut di atas hanya nilai SAKIP dan Persentase rekomendasi hasil pengawasan 

yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja yang realisasinya sudah dapat diukur. Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap memperoleh nilai SAKIP melalui penilaian mandiri sebesar 80,20, begitu juga 

Direktorat Jenderal Industri Agro memperoleh nilai SAKIP sebesar 80,20 yang diperoleh melalui hasil 

evaluasi oleh APIP. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Industri Agro 

memiliki nilai SAKIP yang sama, sehingga rekomendasi hasil evaluasinya dapat diperbandingkan untuk 

peningkatan nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro. Namun perlu dilakukan analisis terlebih 

dahulu, komponen kinerja yang mana yang memperoleh nilai lebih baik, maka komponen tersebut 

dapat dijadikan contoh untuk dilakukan improvement pada SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro 

yang bersifat teknis, sebagian besar merupakan cascading dari Renstra Kementerian Perindustrian 

yang juga merupakan amanat dari RPJMN, serta ditambah dengan sasaran strategis dan indikator 

kinerja inisiatif internal untuk mengukur seluruh kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat 
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Jenderal Industri Agro secara lebih jelas dan lengkap sehingga peningkatan kinerja pada masing-

masing fungsi dapat terukur. 

Ke depan, jika diperlukan, maka dapat dilakukan perubahan/perbaikan sasaran strategis dan 

indikator kinerja yang digunakan dengan membandingkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang 

digunakan oleh instansi lain yang sejenis. Namun hal ini perlu dibahas terlebih dahulu dengan seluruh 

stakeholder yang terkait. 

 

3.2 Analisis Penggunaan Sumber Daya 

3.2.1. Realisasi Anggaran 

Untuk mendukung pencapaian target-target kinerja, pada tahun 2022 semula Direktorat 

Jenderal Industri Agro memperoleh dukungan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.901.893.000,-. 

Namun dalam perkembangannya, sehubungan adanya revisi internal dan realokasi anggaran blokir 

Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana arahan Presiden 

yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan mengambil langkah strategis untuk 

memitigasi dampak berlanjutnya kondisi pandemi Covid-19 tahun 2022 yaitu dengan melakukan 

pencadangan anggaran (Automatic Adjustment), menyebabkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal 

Industri Agro berubah menjadi sebesar Rp. 84.762.792.000,-. 

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 

dan Program Dukungan Manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan peran industri agro dalam 

perekonomian nasional melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran sebagaimana tersebut di dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro 

Tahun 2020-2024 yang telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian 

Perindustrian Tahun 2020-2024. 

Realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2022 berdasarkan OMSPAN 

(data diambil tanggal 2 Januari 2023) adalah sebesar Rp. 83.122.528.590,- atau sebesar 98,06%. Dari 

seluruh output kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis, berdasarkan data yang bersumber dari ALKI di Intranet Kemenperin, rata-rata 

realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 100,0%. Pelaksanaan fisik Program Nilai Tambah dan Daya Saing 

Industri dan Program Dukungan Manajemen secara detil telah dibahas dalam Laporan Triwulanan 

Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Dari realisasi anggaran sebesar 98,068% tersebut, rata-rata capaian seluruh indikator Perjanjian 

Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 adalah sebesar 125,24% di mana terdapat 9 dari 

30 target indikator kinerja yang tidak tercapai. 

Penggunaan sumber daya anggaran yang bersumber dari APBN di lingkungan Direktorat 

Jenderal Industri Agro untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 

berikut:
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Tabel 3.30. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan Program/Output/Komponen 

Anggaran Fisik  
(%) Pagu  Realisasi  % 

TUJUAN 

Tj Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

Tj.1 Pertumbuhan PDB industri 
agro*) 

5,42 % Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 
Program Dukungan Manajemen 

45.767.359.000 
38.995.433.000 

44.989.999.209 
38.198.345.442 

98,30 
97,96 

100,0 
100,0 

Tj.2 Kontribusi PDB industri agro 
terhadap PDB nasional*) 

9,57 % 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya 
daya saing dan 
kemandirian 
industri agro 

SP1.1 Utilisasi sektor industri agro 61,21 % Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri 
Pengolahan Kayu dan Rotan 

996.800.000 986.486.256 98,97 100,0 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Industri 
Pulp dan Kertas dalam rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Pulp dan Kertas 

1.171.208.000 1.168.310.158 99,75 100,0 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Industri 
Berbasis Minyak Mentah Sawit (CPO) dalam rangka 
Usulan Penetapan Neraca Komoditas Minyak Mentah 
Sawit (CPO) 

642.556.000 636.026.505 98,98 100,0 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Beras Pecah 
100% Dan Beras Ketan Pecah 100% Untuk Industri Dalam 
Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Beras 

684.494.000 675.229.434 98,65 100,0 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Gula Untuk Industri 
Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Gula 

1.414.928.000 1.413.992.660 99,93 100,0 

Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan 
Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Perikanan 

2.254.614.000 2.213.872.491 98,19 100,0 

Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Daging Untuk 
Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Daging 

1.859.458.000 1.754.243.424 94,34 100,0 

Penerapan Optimalisasi Supply Chain Industri Hasil 
Tembakau Dan Bahan Penyegar Melalui Transfomasi 
Digital 

220.002.000 217.918.78 99,05 100,0 



 

105 
 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan Program/Output/Komponen 

Anggaran Fisik  
(%) Pagu  Realisasi  % 

 
     

Pembangunan Sistem Informasi Rantai Pasok Bahan Baku 
Susu Segar Industri Pengolahan Susu Melalui 
Transformasi Industri 4.0: 
- Bantuan Mesin, Peralatan, Dan Atau Perangkat Lunak 
(aplikasi) Dalam Rangka Perbaikan Data Supply Rantai 
Pasok Bahan Baku Susu Segar Industri Pengolahan Susu 
Melalui Transformasi Industri 4.0 

1.589.594.000 1.589.593.319 100,0 100,0 

SP1.2 Nilai realisasi investasi industri 
agro 

98,25 Rp 
Trilyun 

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri 
Furnitur dan Kayu Olahan (Wood Working) 

4.118.548.000 4.116.683.227 99,95 100,0 

Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Bahan Baku 
Tanaman Pangan 

348.084.000 326.537.538 93,81 100,0 

Pengembangan Pangan Fungsional Pada Industri 
Makanan Hasil Perkebunan 

553.462.000 532.237.553 96,17 100,0 

Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Hasil 
Perikanan 

93.264.000 88.100.322 94,46 100,0 

Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Hasil Laut 314.492.000 298.980.470 95,07 100, 

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

466.667.000 463.828.994 99,39 100,0 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SP2 Penguatan 
implementasi 
Making 
Indonesia 4.0 
sektor industri 
agro 

SP2.1 Jumlah perusahaan dengan nilai 
Indonesia Industry 4.0 
Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 
di sektor industri agro*) 

15 Perusa
-haan 

Fasilitasi Pendampingan Industri 4.0 Di Sektor Industri 
Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan 

2.212.990.000 2.194.225.293 99,15 100,0 

Pendampingan Penerapan Industri 4.0 Di Sektor Industri 
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

1.578.883.000 1.574.493.000 99,72 100,0 

SP2.2 Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi tinggi  

1,97 % Pengembangan Pilot Plant Industri IVO/ILO (Industrial 
Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) 

791.100.000 786.577.439 99,43 100,0 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan 
industri barang 
dan jasa dalam 
negeri sektor 
industri agro 

SP3.1 Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan 
barang dan jasa Direktorat 
Jenderal Industri Agro*) 

80 % Penyusunan Skema Bisnis pada Pusat Logistik Bahan Baku 
Industri Furnitur dalam rangka Peningkatan TKDN pada 
Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu 

25.200.000 25.197.496 99,99 100,0 

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

1.090.314.000 1.082.958.770 99,33 100,0 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Jagung 
Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Jagung 

606.558.000 582.079.394 95,96 100,0 
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Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan Program/Output/Komponen 

Anggaran Fisik  
(%) Pagu  Realisasi  % 

      
Pengembangan Industri Antara Pada Sektor Industri 
Hortikultura: 
- Belanja Mesin dan Peralatan Produksi Industri 
Puree/Konsentrat Buah 

3.168.758.000 3.167.659.304 99,97 100,0 

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 266.700.000 266.220.700 99,82 100,0 

Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 333.300.000 332.834.600 99,86 100,0 

SP3.2 Substitusi Impor Produk 
Industri Agro*) 

35 % Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

652.417.000 651.791.460 99,90 100,0 

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan 
Implementasi Substitusi Impor Industri Pulp dan Kertas 

722.893.000 706.942.032 97,79 100,0 

Penumbuhan Industri Pengolahan Jagung Dalam Rangka 
Mendukung Substitusi Impor 

465.371.000 430.701.498 92,55 100,0 

Pengembangan Industri Antara Pada Sektor Industri 
Hortikultura: 
- Rapat Koordinasi 

134.471.000 134.305.579 99,90 100,0 

SP3.3 Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) (Rerata 
Tertimbang) 

59,71 % Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Tingkat Komponen 
Dalam Negeri pada sektor Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

570.000.000 553.828.177 97,16 100,0 

Pengembangan Hilirisasi Industri Pengolahan Sagu Dalam 
Rangka Substitusi Impor 

297.000.000 268.278.330 90.33 100,0 

Optimalisasi Rantai Pasok Pada Industri Minuman Ringan 
dan Pengolahan Hortikultura Melalui Transformasi 
Industri 4.0 

546.036.000 543.551.702 99,55 100,0 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro 

SP4.1 Nilai ekspor produk industri 
agro 

56,14 US$ 
Milyar 

Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama 
Internasional 

492.592.000 468.096.203 95,03 100,0 

Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan 
Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

2.000.000.000 1.995.505.122 99,78 100,0 

Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala 
Internasional Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: 
- Partisipasi pada SIAL Paris 
 

240.000.000 239.760.000 99,90 100,0 
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  SP4.2 Pertumbuhan ekspor produk 
industri agro 

8,39 % Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

134.146.000 134.113.688 99,98 100,0 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan Program/Output/Komponen 

Anggaran Fisik  
(%) Pagu  Realisasi  % 

  
    Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan 

Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Peternakan 
790.626.000 710.982.924 89,93 100,0 

Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala 
Internasional Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: 
- Partisipasi pada Trade Expo Indonesia 

2.138. 000.000 2.117.833.875 99,06 100,0 

SP4.3 Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor 

32,11 % Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Daya Saing 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

489.815.000 475.831.837 97,15 100,0 

Peningkatan Kapasitas Ekspor Bagi Dunia Usaha Sektor 
Industri Agro 

486.404.000 477.104.180 98,09 100,0 

Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan 
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan 
Perikanan 

439.374.000 434.603.976 98,91 100,0 

Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX dan Sidang 
Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya 

112.321.000 109.316.029 97,32 100,0 

SP4.4 Rasio impor bahan baku 
industri agro terhadap PDB 
sektor industri non migas 

5,61 % Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Kertas Bekas untuk 
Bahan Baku Industri Kertas 

388.784.000 374.843.353 96,41 100,0 

Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Bahan Penolong 
Industri Furnitur 

197.100.000 196.242.236 99,56 100,0 

Verifikasi Pemanfaatan Bahan Baku Gula Impor untuk 
Industri 

1.992.446.000 1.992.216.900 99,99 100,0 

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

216.340.000 214.263.159 99,04 100,0 

Pembangunan Sistem Informasi Rantai Pasok Bahan Baku 
Susu Segar Industri Pengolahan Susu Melalui 
Transformasi Industri 4.0: 
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Susu 
Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Persusuan 

998.146.000 998.145.300 100,0 100,0 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya 
kebijakan 
pembangunan 

SP5.1 Tingkat penyelesaian rancangan 
peraturan kebijakan sektor 
industri agro 

13 % Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-
undangan Sektor Industri Agro 

428.910.000 362.345.206 84,48 100,0 
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industri agro 
yang efektif 

SP5.2 Efektivitas regulasi bidang 
industri yang ditetapkan 

76 % Penyusunan Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal 
Industri Agro 

475.722.000 440.756.489 92,65 100,0 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan Program/Output/Komponen 

Anggaran Fisik  
(%) Pagu  Realisasi  % 

SP6 Terselenggaranya 
urusan 
pemerintahan di 
bidang industri 
agro yang 
berdaya saing 
dan 
berkelanjutan 

SP6.1 Tingkat partisipasi pada kerja 
sama sektor industri agro 

98 % Fasilitasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Sektor Industri 
Agro 

559.268.000 535.031.869 95,67 100,0 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian 
dan pengawasan 
sektor industri 
agro 

SP7.1 Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri agro 

76 Perusa
-haan 

Penyusunan Konsep Pembinaan Industri Dalam Rangka 
Industrial Intellegence 

700.000.000  698.378.165 99,77 100,0 

Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil 
Tanaman Pangan 

888.971.000 871.268.673 98,01 100,0 

Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil 
Perkebunan 

900.000.000 895.704.916 99,52 100,0 

Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Industri 
Pengolahan Tembakau dan Pengendalian, Pengawasan 
Industri Minuman Beralkohol 

288.650.000 288.323.722 99,89 100,0 

Pembinaan Penerapan SNI Wajib Di Lingkungan Industri 
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

200.000.000 199.977.125 99,99 100,0 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya 
ASN Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

SP8.1 Rata-rata indeks profesionalitas 
ASN Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

73 Nilai Gaji dan Tunjangan 20.129.183.000 19.823.278.685 98,48 100,0 

Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

513.700.000 479.018.390 93,25 100,0 

SP9 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan data 
dan informasi 
sektor industri 
agro 

SP9.1 Permintaan data dan informasi 
stakeholder yang dapat 
dipenuhi 

73 % Pengelolaan Data dan Informasi 856.010.000 835.659.435 97,62 100.0 

SP9.2 Persentase pemberitaan positif 
sektor industri agro di media 
massa 

91 % Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler 694.942.000 675.012.414 97,13 100,0 
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SP10 Terwujudnya 
birokrasi 
Direktorat 
Jenderal Industri  

SP10.1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

81 Indeks Layanan Pengelolaan Perbendaharaan Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

502.245.000 501.794.633 99,91 100,0 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan Program/Output/Komponen 

Anggaran Fisik  
(%) Pagu  Realisasi  % 

 
Agro yang efektif, 
efisien, dan 
berorientasi pada 
layanan prima 

SP10.2 Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

78 Nilai  Layanan Pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal 
Industri Agro: 
-  Pelaksanaan (Rapat-Rapat Koordinasi Di Bidang      
   Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan  
   Keuangan) 
- Finalisasi 

67.929.000 35.867.211 52,80 100,0 

4.126.000 4.126.00 100,0 100,0 

SP10.3 Indeks Penerapan Manajemen 
Risiko (MRI) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

3 Level  Layanan Pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal 
Industri Agro: 
-  Pembahasan Awal dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan    
   (Rapat-Rapat Koordinasi SPIP) 

233.094.000 207.175.234 88,88 100,0 

SP10.4 Persentase pengelolaan BMN 
aset lancar dan aset tetap 
terhadap total BMN aset lancar 
dan aset tetap 

30 % Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara 

549.302.000 536.957.591 97,75 100,0 

Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara 168.329.000 142.919.626 84,90 100,0 

SP10.5 Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

78 Nilai Layanan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro 296.200.000 281.376.530 95,00 100,0 

Layanan Kearsipan Direktorat Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 

54.332.000 48.262.516 88,83 100,0 

Layanan Kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

245.550.000 245.464.890 99,97 100,0 

Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan: 
- Rapat-Rapat & Sosialisasi (Penyelenggaraan Kearsipan) 

327.324.000 326.568.002 99,77 100,0 

SP10.6 Tingkat kepuasan pegawai atas 
ketersediaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana  

83 % Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.210.207.000 6.074.656.389 97,82 100,0 

Pelayanan Umum dan Perlengkapan 2.859.129.000 2.818.711.224 98,59 100,0 

Pelayanan Rumah Tangga 359.398.000 356.913.880 99,31 100,0 

SP10.7 92 % Koordinasi dan Identifikasi Isu Aktual Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

873.000.000 871.505.094 99,83 100,0 
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Rekomendasi  hasil 
pengawasan internal yang telah 
ditindaklanjuti  

Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan: 
- Koordinasi dan Tindak Lanjut (Tindak Lanjut Hasil  
   Temuan) 

582.326.000 570.115.252 97,90 100,0 

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

519.439.000 512.668.670 98,70 100,0 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Kode Indikator Kinerja Target Satuan Program/Output/Komponen 

Anggaran Fisik  
(%) Pagu  Realisasi  % 

      
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi 
Birokrasi: 
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

246.101.000 225.255.364 91,53 100,0 

SP10.8 Tersedianya SOP yang up to 
date dan relevan 

50 % Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi 
Birokrasi: 
- FGD Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan SOP AP 
Sesuai Proses Bisnis dan Sistem Kerja Baru Pada 
Lingkungan Ditjen Industri Agro 
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Organisasi, Tata 
Laksana 
- Penyusunan Laporan Finalisasi Kegiatan Organisasi dan 
Tata Laksana 

76.289.000 76.269.485 99,97 100,0 

153.775.000 150.860.744 98,10 100,0 

6.284.000 4.768.750 75,89 100,0 

SP11 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan 
dan evaluasi 
program 
kegiatan pada 
Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro 

SP11.1 Tingkat kesesuaian dokumen 
perencanaan dengan rencana 
program dan kegiatan prioritas 
nasional 

95,9 % Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

350.244.000 325.325.341 92,89 100,0 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

23.579.000 23.555.153 99,90 100,0 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat 
Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan 

297.247.000 291.563.973 98,09 100,0 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

274.290.000 271.948.858 99,15 100,0 

SP11.2 Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

78,4 Nilai Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

99.650.000 99.601.627 99,95 100,0 

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat 
Makanan Hasil Laut dan Perikanan 

440.822.000 436.771.565 99,08 100,0 

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

258160000 251568962 97,45 100,0 
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Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

445.436.000 415.653.646 93,31 100,0 

TOTAL 84.762.792.000 83.122.528.590 98,06 100,0 
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3.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan 

sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisien 

apabila dapat mencapai output maksimum dengan menggunakan input yang optimum. Dalam 

melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen 

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Industri 

Agro menggunakan sumber daya sebagai berikut: 

A. Sumber Daya Anggaran 

Berdasarkan capaian target Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Dokumen 

Rencana Strategis, capaian target Perjanjian Kinerja, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran 

tahun 2022 sebesar 98,06%, maka rasio penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.31 Rasio Capaian Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran  

No. Pencapaian Target Capaian (%) 
Rasio Terhadap Penyerapan 

Anggaran (%) 

1 Tujuan 78,24 125,33 

2 Sasaran Strategis  128,60 76,25 

3 Indikator Kinerja Utama 67,55 145,17 

4 Perjanjian Kinerja 125,24 78,30 

5 Realisasi Fisik 100,0 98,06 

Rata-Rata 99,93 104,62 

 

Berdasarkan tabel tersebut, maka rata-rata pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal 

Industri Agro tahun 2022 adalah sebesar 99,93% dengan rasio perbandingan penggunaan anggaran 

untuk mencapai target tersebut adalah sebesar 104,62% dari total PAGU anggaran yang dialokasikan. 

Angka rasio di atas 100% mengindikasikan bahwa terdapat ketidak-efisienan dalam penggunaan 

anggaran untuk mencapai target kinerja, di mana dalam pencapaian target kinerja terdapat beberapa 

target indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, 

Indikator Kinerja Utama dan Indikator pada Perjanjian Kinerja yang tidak tercapai. 

 

B.  Sumber Daya Manusia 

 Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis, capaian target Perjanjian Kinerja, serta 

realisasi fisik dari penyerapan anggaran tahun 2022 terhadap penggunaan Sumber Daya Manusia, 

pada tahun 2022 dari seluruh pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro sebanyak 123 orang 

(termasuk CPNS), terdapat 2 orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar, sehingga Sumber Daya 

Manusia yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan adalah sebesar 98,37%. Pegawai-

pegawai tersebut melaksanakan tugasnya untuk memenuhi target Perjanjian Kinerja Individu/SKP 

yang diturunkan/cascasding dari Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga 
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berkontribusi terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Industri 

Agro, maka rasio penggunaan Sumber Daya Manusia tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.32. Rasio Capaian Kinerja Terhadap Sumber Daya Manusia 

No. Uraian Capaian (%) 
Rasio Terhadap 

Jumlah SDM (%) 

1 Indikator Kinerja Tujuan 78,24 125,73 

2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 128,60 76,49 

3 Indikator Kinerja Utama 67,55 145,63 

4 Perjanjian Kinerja  125,24 78,55 

5 Realisasi Fisik 100,0 98,37 

Rata-Rata 99,93 103,95 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 

menggunakan rasio perbandingan penggunaan SDM adalah sebesar 103,95% dari total seluruh 

pegawai ASN yang bekerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro. Rasio di atas 100% mengindikasikan 

bahwa terdapat ketidak-efisienan penggunaan SDM dalam mencapai target kinerja. Maka perlu 

dilakukan analisis lebih lanjut antara beban kerja dan jumlah SDM, serta analisis keterkaitan antara 

Indikator Kinerja Individu dengan Indikator Kinerja Organisasi. 

C. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART 

Berdasarkan dashboard aplikasi SMART Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 nilai kinerja 

Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 89,35 atau kriteria Baik. Dari dashboard tersebut 

didapatkan informasi bahwa terdapat efisiensi sebesar 8,45 pada pelaksanaan anggaran Direktorat 

Jenderal Industri Agro tahun 2022 dengan nilai efisiensi kinerja anggaran sebesar 71,125. Indikator 

menunjukkan bahwa untuk mencapai target Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2022, terdapat 

efisiensi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Gambar 3.3 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Industri Agro Berdasarkan Aplikasi SMART 

Nilai efisiensi berdasarkan aplikasi SMART ini berbeda dengan hasil analisis efisiensi sebelumnya di 

mana berdasarkan aplikasi SMART, analisis efisiensi dilakukan terhadap pencapaian target Sasaran 

Program tahun 2022 yang tidak seluruh indikatornya terakomodir di dalam aplikasi (hanya SP1-SP4), 

pencapaian target Output Program dan pencapaian target output kegiatan, sedangkan analisis 
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sebelumnya mempertimbangkan pencapaian target Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Indikator 

Kinerja Utama, Prioritas Nasional serta Realisasi Fisik. 

 

3.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program 

Dari seluruh output program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja baik 

pada pencapaian Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024, capaian target Perjanjian Kinerja tahun 

2022, realisasi fisik pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program 

Dukungan Manajemen tahun 2022, serta capaian Prioritas Nasional tahun 2022, maka pencapaian 

target kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.33 Pencapaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro 

No. Dokumen Kinerja 
Capaian 

Rata-Rata 
Jumlah 

IK 
IK 

Tercapai 
IK Tidak 
Tercapai 

Rasio Tingkat 
Keberhasilan 

IK 2022 

Rasio Tingkat 
Keberhasilan 

IK 2021 

Tahun Anggaran 2022 

1 Perjanjian Kinerja  125,24% 30 21 9 70,0% 63,33% 

2 Rencana Strategis 125,24% 30 21 9 70,0% 63,33% 

3 
Indikator Kinerja 
Utama  

67,55% 5 2 3 40,0% 40,0% 

4 Realisasi Fisik 100,0% - - - 100,0% 100,0% 

5 Prioritas Nasional  108,93% 15 15 0 100,0% 100,0% 

Rata-Rata 113,64% 76 51 23 76,0% 65,71% 

Jangka Menengah Tahun 2020-2024 

1 
Rencana Strategis 
Tahun 2020-2024 

106,18% 31 15 16 48,39% 28,57% 

Rata-Rata 106,18% 31 15 16 48,39% 32,26% 

 

Dari tabel di atas, rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat 

Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 76,0% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen 

Tahun Anggaran 2022 telah berhasil mencapai target kinerja yang diharapkan. Pada tahun 2022 

terdapat peningkatan rasio keberhasilan jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini menunjukkan 

progress pencapaian target kinerja telah berjalan dengan baik di mana terdapat perbaikan-perbaikan 

dalam proses manajemen kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro.  

Sedangkan rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat Jenderal 

Industri Agro jangka menengah tahun 2020-2024 adalah sebesar 48,39%, meningkat jika dibandingkan 

dengan rasio keberhasilan tahun 2021sebesar 32,26%, namun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen jangka menengah 

tahun 2020-2024 belum berhasil mencapai target kinerja yang diharapkan meskipun tingkat rata-rata 

capaiannya melebihi 100%. Namun perlu diingat bahwa tahun 2022 merupakan tahun ketiga 

pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja jangka menengah sangat 

mungkin belum dapat dicapai. 
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Catatan: 

Berdasarkan hasil rapat pembahasan ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di 

lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 yang 

dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Unit Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro, 

disepakati bersama bahwa kriteria keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Industri Agro adalah jika rasio tingkat keberhasilan adalah ≥ 75%. 

 

3.3.1 Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja 

Dari hasil evaluasi, telah disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya 

Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 

anggaran 2022 telah berhasil dilaksanakan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan 

pencapaian target indikator kinerja antara lain: 

- Rencana kegiatan telah disusun dengan baik di mana seluruh indikator kinerja telah 

mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam mendukung pencapaian 

target masing-masing indikator kinerja. 

- Pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pegawai 

Direktorat Jenderal Industri Agro yang dapat dilihat dari rasio tingkat keberhasilan dalam 

mencapai indikator kinerja yang semakin meningkat. 

- Peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi baik dalam hal keuangan, kepegawaian, 

penyediaan data, penyusunan dan pelaksanaan program, penyusunan peraturan, kerja sama, 

maupun evaluasi dan pelaporan dengan menyesuaikan sistem peralihan dari masa pandemi 

Covid-19 di mana sebagian besar dilaksanakan secara daring kembali menjadi luring sehingga 

mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan lancar. 

- Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran berjalan dengan baik 

sehingga tanggap atas situasi yang berkembang dan mampu menyediakan sistem untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi stakeholder Direktorat Jenderal Industri Agro 

(misal: penyediaan penggantian biaya paket data untuk menunjang pelaksanaan sistem kerja 

WFH pada semester I tahun 2022, penyediaan fasilitasi tes SWAB Antigen & SWAB PCR, 

penyediaan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh pegawai, dll). 

- Komitmen Pimpinan yang rutin melakukan pemantauan progress pelaksanaan kegiatan dan 

pencapaian target kinerja secara berkala melalui rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi ini 

juga dibahas kendala yang dialami serta langkah tindak lanjut yang akan diambil sehingga 

permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi. 

- Koordinasi yang baik antar bagian internal maupun antar unit kerja serta instansi lain yang 

terkait, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan mengatasi permasalahan sehingga 

mendukung pencapaian target kinerja. 

 

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

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan Program Nilai Tambah dan 

Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen tahun anggaran 2022, serta ketidakberhasilan 

dalam mencapai beberapa target indikator kinerja antara lain: 
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- Terdapat beberapa indikator kinerja makro baik pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang tidak mencapai target, yaitu pertumbuhan PDB industri agro, kontribusi PDB industri agro, 

subtitusi impor produk industri agro, pertumbuhan ekspor produk industri agro, dan kontribusi 

ekspor produk industri agro terhadap total ekspor. Pencapaian target-target kinerja makro 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. 

Faktor eksternal diantaranya adalah ketidakpastian global sebagai akibat terjadinya resesi 

ekonomi serta konflik geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan terjadinya 

pelemahan ekonomi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan lesunya kondisi 

pasar. 

- Terdapat ASN yang tidak melakukan pengembangan kompetensi/mengikuti workshop/diklat/ 

seminar ataupun belum melakukan update data kompetensi khususnya untuk sertifikasi jabatan 

fungsional, keikutsertaan dalam workshop/diklat/seminar atau sejenisnya baik yang bersifat 

teknis maupun terkait jabatan fungsional. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai IP ASN pada 

kriteria “Kompetensi” yang pada akhirnya mengakibatkan realisasi nilai IP ASN Ditjen Industri 

Agro menjadi rendah dan belum mampu mencapai target. 

- Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) tidak dilakukan per unit kerja, namun 

dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian, sehingga data capaian tidak dapat 

menggambarkan kondisi MRI sebenarnya pada Direktorat Jenderal Industri Agro. Indikator ini 

merupakan cascading dari Renstra Kementerian Perindustrian. 

- Pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian kearsipan pada Direktorat Jenderal Industri Agro 

sehingga data capaian tidak dapat menangkap progress peningkatan kualitas pelayanan 

kearsipan yang dilakukan oleh Ditjen Industri Agro pada tahun 2022. 

- Rendahnya proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal yang diakibatkan oleh 

kurangnya komitmen penanggung jawab kegiatan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil 

pengawasan internal.  

- Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga 

pencapaian target indikator kinerja jangka menengah sangat mungkin belum dapat dicapai. 

Namun meskipun demikian telah terdapat peningkatan rasio keberhasilan pencapaian target 

indkator kinerja pada setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa terdapat progress yang baik 

dalam mencapai target akhir jangka menengah. 

 

3.3.3 Rekomendasi Langkah Tindak Lanjut Yang Dapat Dilakukan 

Dari analisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya 

Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen tahun anggaran 2022, beberapa rekomendasi 

langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu: 

 Peningkatan Capaian Kinerja 

- Segera mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengintervensi peningkatan kinerja 

sektor industri agro, misalnya pada pelaksanaan program subtistusi impor dengan 

mengusulkan BMTP, mengusulkan kenaikan MFN, menetapkan pemberlakuan SNI Wajib, 

dst. 
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- Pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, untuk mengatasi rendahnya poin pada 

kriteria kompetensi ASN, maka langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk 

dilakukan antara lain: 

 Mengusulkan kepada BPSDMI/Biro OSDM maupun Kementerian/Lembaga pembina 

jabatan fungsional agar menyelenggarakan workshop/diklat/seminar bagi seluruh 

level pegawai 

 Meningkatkan keikutsertaan ASN dalam workshop/diklat/seminar 

 Melakukan sosialisasi terhadap seluruh ASN untuk selalu memperbarui data 

keikutsertaan dalam workshop/diklat/seminar pada menu Biodata di Intranet 

Kemenperin 

 Mengingatkan admin SAPK unit kerja untuk selalu memperbarui data 

workshop/diklat/seminar yang pernah diikuti oleh pegawai  

- Meningkatkan kualitas implementasi MRI sejak awal pelaksanaan anggaran melalui 

penyusunan peta risiko secara komprehensif, aktif memperbarui peta risiko sesuai 

perkembangan yang terjadi, serta melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan prosedur (SOP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Industri Agro untuk 

mendukung agar indeks MRI Kementerian Perindustrian dapat meningkat. Selain itu juga 

mengusulkan revisi indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada forum 

rapat-rapat evaluasi kinerja Kementerian Perindustrian agar tidak di-cascading hingga level 

unit eselon I karena penilaian MRI tidak dilakukan sampai level unit eselon I. 

- Meningkatkan kualitas penyelenggaran kearsipan melalui pembinaan kearsipan secara 

berkesinambungan baik dari sisi sistem maupun SDM. Perlu adanya pola pengembangan 

SDM kearsipan yang profesional dimana arsip sebagai pilar good governance dan integrasi 

memori kolektif suatu organisasi sehingga target indikator kinerja “Nilai kearsipan Direktorat 

Jenderal Industri Agro” dapat dicapai. Mengusulkan agar pada tahun 2023 dilakukan 

penilaian kearsipan pada unit kerja eselon I dan eselon II Direktorat Jenderal Industri Agro 

agar progress peningkatan kualitas pelayanan kearsipan yang dilakukan, dapat terukur pada 

capaian kinerja. 

- Meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal melalui peningkatan 

komitmen penanggung jawab kegiatan yang secara rutin perlu melaporkan progressnya 

kepada Pimpinan. 

 Perbaikan Perencanaan Kinerja 

- Penyusunan rencana kegiatan (level output/komponen/sub komponen) agar 

memperhatikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis dan 

Perjanjian Kinerja sehingga seluruh indikator kinerja memiliki kegiatan dan alokasi anggaran 

untuk mendukung pencapaian targetnya. 

- Memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan sasaran/indikator 

kinerja yang ingin dicapai sehingga sasaran/indikator yang ingin dicapai merupakan outcome 

dari pelaksanaan kegiatan. 

- Memperhatikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan indikator kinerja unit 

organisasi sehingga pencapaian target kinerja organisasi merupakan akumulasi hasil dari 

pencapaian target kinerja individu. 
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- Melakukan peninjauan target indikator “Tingkat penyelesaian rancangan peraturan 

kebijakan sektor industri agro” di mana target sebaiknya dihitung dari progress penyelesaian 

rancangan peraturan yang telah diusulkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro 

tahun 2020-2024. 

 Perbaikan Manajemen Kinerja 

- Mempertahankan keberlangsungan rapat koordinasi internal secara rutin sehingga progress 

pencapaian target kinerja diketahui langsung oleh Pimpinan secara berkala. 

- Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian 

seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang 

melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit 

kerja/bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga pada 

periode berikutnya, target kinerja dapat dicapai. Misalnya dengan menyusun Rencana Aksi 

dan melakukan evaluasi secara lebih memadai (lebih banyak faktor yang dianalisis dan 

dilaporkan). 

- Perbaikan dan optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian 

pemantauan kinerja agar dilaksanakan secara tepat waktu.  

 

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021 

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan kebijakan Direktorat 

Jenderal Industri Agro tahun 2021, hal-hal yang direkomendasikan dalam LAKIP tahun 2021 untuk 

dilakukan pada tahun 2022 adalah: 

 Peningkatan Capaian Kinerja 

- Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait untuk 

mendukung penanggulangan dan pengendalian penyebaran wabah Covid-19 diantaranya 

melalui dukungan pemberian vaksin bagi pekerja industri, serta langkah-langkah untuk 

pemulihan ekonomi nasional selama dan pasca pandemi Covid-19 agar kinerja makro 

mengalami peningkatan. 

- Meningkatkan koordinasi dan menggalang partisipasi aktif admin pertanyaan masyarakat 

pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga target 

indikator kinerja “permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi” dapat 

dicapai. 

- Menyusun rencana kebutuhan diklat/pelatihan dan menyampaikan usulan tersebut kepada 

BPSDMI sebagai unit kerja yang berwenang melaksanakan diklat/pelatihan dalam rangka 

untuk meningkatkan nilai “kompetensi” pegawai sehingga target kinerja “rata-rata indeks 

profesionalitas ASN” dapat dicapai 

- Meningkatkan ketelitian dan konsistensi dalam penyusunan Laporan Keuangan serta 

penyelesaian temuan BPK sehingga indikator kinerja “Nilai Laporan Keuangan Direktorat 

Jenderal Industri Agro” dapat dicapai. 

- Perlu adanya pola pengembangan SDM kearsipan yang profesional dimana arsip sebagai 

pilar good governance  dan integrasi memori kolektif suatu organisasi sehingga target 

indikator kinerja “Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro” dapat dicapai. 



 

119 

 

- Meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal. 

 Perbaikan Perencanaan Kinerja 

- Hasil evaluasi kinerja tahun 2021, dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2022-2024. 

- Penyusunan rencana kegiatan (level output/komponen/sub komponen) agar 

memperhatikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis 

sehingga seluruh indikator kinerja memiliki kegiatan untuk mendukung pencapaian target 

kinerja 

- Memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan sasaran/indikator 

kinerja yang ingin dicapai sehingga sasaran/indikator yang ingin dicapai merupakan outcome 

dari pelaksanaan kegiatan. 

 Perbaikan Manajemen Kinerja 

- Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian 

seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang 

melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit 

kerja/bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga pada periode 

berikutnya, target dapat dicapai. Misalnya dengan menyusun Rencana Aksi dan melakukan 

evaluasi secara lebih memadai (lebih banyak faktor yang dianalisis dan dilaporkan). 

- Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja 

agar dilaksanakan secara tepat waktu. 

 

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka tindak lanjut yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2022 adalah: 

 Peningkatan Capaian Kinerja 

- Telah dilakukan koordinasi dengan unsur-unsur Pemerintah yang terkait, untuk melakukan 

langkah antisipasi maupun langkah tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan industri 

dan isu-isu yang terjadi, seperti misalnya pemberian stimulus (BMDTP Covid-19, HGBT, 

Fasilitas Tax Holiday, Tax Allowance, dll) kepada pelaku industri dalam rangka pemulihan 

sektor industri agro akibat dampak pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Industri Agro juga 

turut berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19 pada sektor industri diantaranya 

menginisiasi dan mendukung program vaksinasi bagi tenaga kerja sektor industri agro. 

- Terkait indikator kinerja “permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi”, 

Direktorat Jenderal Industri Agro telah melakukan koordinasi dengan admin PPID dalam 

forum rapat-rapat evaluasi kinerja Ditjen Industri Agro di mana masih terdapat admin yang 

belum tertib menjawab pertanyaan masyarakat. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat 

evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 bahwa perlu adanya 

pergantian admin pada Direktorat IMHLP. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan 

surat kepada Biro Humas terkait usulan admin PPID tahun 2023. Berdasarkan tindak lanjut 

yang dilakukan secara aktif pada tahun 2022, realisasi indikator kinerja “permintaan data 

dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi” tahun 2022 telah mencapai target. 
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- Telah disampaikan usulan kebutuhan diklat melalui Biro OSDM yang disampaikan dalam 

forum rapat-rapat koordinasi kepegawaian. Selain itu sepanjang tahun 2022 juga dilakukan 

pengusulan keikutsertaan pegawai dalam workshop/diklat/bimtek peningkatan kompetensi 

pegawai. 

- Telah dilakukan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal 

Industri Agro dalam hal kelengkapan dan konsistensi data, serta peningkatan tindak lanjut 

penyelesaian temuan BPK sehingga indikator kinerja “Nilai Laporan Keuangan Direktorat 

Jenderal Industri Agro” tahun 2022 telah mencapai target. 

- Pada tahun 2022 telah dilakukan pengembangan kompetensi SDM pengelola kearsipan 

(Jabatan Fungsional Arsiparis) melalui keikutsertaan dalam workshop/diklat/bimtek 

sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan 

kearsipan. Namun pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian kearsipan pada Direktorat 

Jenderal Industri Agro sehingga peningkatan kualitas yang terjadi, belum dapat diukur 

progressnya. 

- Telah dilakukan peningkatan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan 

internal yang didukung oleh komitmen Pimpinan sehingga pada tahun 2022, indikator 

kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti” telah meningkat 

meskipun masih belum mencapai target yang ditetapkan. 

 Perbaikan Perencanaan Kinerja 

- Hasil evaluasi kinerja tahun 2021 telah digunakan dalam perbaikan pelaksanaan program 

dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021-2024. Hal ini dapat 

dilihat dari capaian realisasi fisik Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 yang telah 

mencapai 100% meskipun terjadi realokasi anggaran akibat Automatic Adjustment. Hal ini 

menunjukkan bahwa perencanaan kinerja telah menyesuaikan dengan kebijakan anggaran 

yang diambil oleh Pemerintah. 

- Penyusunan rencana kegiatan baik pada level output/komponen/sub komponen telah 

memperhatikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis 

sehingga seluruh indikator kinerja telah memiliki kegiatan dan alokasi anggaran untuk 

mendukung pencapaian target kinerja. Kegiatan-kegiatan baru telah diusulkan sesuai 

dengan penambahan indikator kinerja pada tahun 2022, seperti misalnya “tersedianya SOP 

yang up to date dan relevan” yang baru digunakan pada tahun 2022, serta adanya 

pengurangan kegiatan karena tidak terdapat target indikator kinerja yang harus dicapai pada 

tahun 2022 seperti misalnya indikator “persentase perusahaan yang melakukan tindak 

lanjut peningkatan ekspor” tidak lagi memiliki kegiatan pendukung dan alokasi anggaran 

karena tidak menjadi target kinerja pada tahun 2022. 

- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah memiliki keterkaitan untuk 

mendukung pencapaian target kinerja. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam matriks 

pohon kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 

 Perbaikan Manajemen Kinerja 

- Pemantauan progress pencapaian target kinerja telah secara rutin dilakukan setiap bulan 

melalui aplikasi kinerja (ALKI, SMART Kemenkeu, e-Monev Bappenas), serta rutin dilakukan 

pembahasan pada setiap triwulan dalam forum rapat-rapat evaluasi kinerja triwulanan. 
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- Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi-aplikasi kinerja (ALKI, SMART Kemenkeu,         

e-Monev Bappenas) sebagai media untuk memantau progress pelaksanaan kegiatan dalam 

mendukung pencapaian target kinerja yang progressnya dilaporkan oleh masing-masing 

pelaksana kegiatan. Selain itu juga dilakukan pemantauan progress capaian target Perjanjian 

Kinerja pada aplikasi SMART DJA dan Monev Perkin.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2021 yang 

telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan adalah: 

1. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan seluruh dokumen perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta mendokumentasikannya 

secara memadai. 

2. Mengingkatkan kualitas perencanaan kinerja dalam penentuan target dengan memberikan 

gambaran informasi terkait capaian (achiveable) target tahun sebelumnya, prognosa 

maupun proyeksi pencapaian target di masa mendatang agar target yang ditetapkan dapat 

lebih menantang dan realistis serta meningkatkan pemanfaatan kinerja seluruh unit kerja 

dan pegawai yang ditetapkan sejak awal perencanaan kinerja. 

3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan reviu internal secara berkualitas dengan sumber daya 

yang memadai serta menyusun rencana aksi realisasi keberhasilan/kegagalan kinerja yang 

telah dicapai untuk perbaikan penyesuaian rencana kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja 

dapat dilaksanakan secara optimal.  

4. Menetapkan mekanisme penilaian analisis kinerja pegawai sebagai bentuk implementasi 

pemberian reward dan punishment serta digunakan menjadi dasar dalam penyesuaian 

(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan sebagai dasar penentuan 

rencana aksi perbaikan. 

 

Berdasarkan rekomendasi tersebut, tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Seluruh dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi 

kinerja telah disusun secara tepat waktu dan telah didokumentasikan dengan memadai. 

Selain keberadaan, peningkatan juga dilakukan dalam hal kualitas dokumen yang disusun. 

2. Telah dilakukan peningkatan kualitas perencanaan kinerja: 

- Informasi mengenai capaian target kinerja tahun-tahun sebelumnya telah dijabarkan 

dan dibahas di dalam LAKIP Ditjen IA. 

- Dalam dokumen revisi Renstra Ditjen Industri Agro Tahun 2020-2024 telah dilakukan 

penyesuaian target-target kinerja, terutama yang terdampak pandemi Covid-19 dalam 

rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja 

terutama dari sisi achievability target-target kinerja. Gambaran capaian target tahun-

tahun sebelumnyatelah dicantumkan di dalam dokumen Pedoman Kinerja pada 

Lampiran Renstra. 

- Pada tahun 2022 juga telah dilakukan reviu atas target-target kinerja pada Ditjen IA 

dalam forum rapat-rapat evaluasi kinerja triwulanan. Akan tetapi disepakati bahwa 

target-target kinerja tahun 2022 tidak terdapat perubahan. 
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- Pada tahun 2023 dilakukan perubahan target kinerja sesuai dengan kesepakatan hasil 

rapat finalisasi target kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2023 tanggal 18 Januari 

2023 yang telah ditindaklanjuti melalui surat Sekretaris Ditjen IA nomor 

203/IA.1/PR/I/2023 tanggal 27 Januari 2023. Di dalam rapat finalisasi tersebut telah 

dibahas mengenai proyeksi ketercapaian, realisasi pencapaian tahun sebelumnya, serta 

kendala yang dialami, sehingga dihasilkan kesepakatan target-target kinerja 

sebagaimana tersebut di dalam notulensi hasil rapat. 

3. Telah ditetapkan mekanisme pelaksanaan reviu internal: 

- Pada tahun 2022 telah dilakukan perbaikan SOP Penyusunan LAKIP di mana di dalamnya 

telah mengamanatkan untuk dilakukan reviu LAKIP yang dilakukan bersama dengan 

APIP sebelum ditetapkan oleh Pimpinan 

- Dalam LAKIP tahun 2022 telah ditambahkan bab Rencana Aksi sebagai tindak lanjut atas 

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja sebagai langkah perbaikan 

untuk mendukung keberhasilan pencapaian target-target kinerja tahun selanjutnya. 

4. Telah ditetapkan mekanisme analisis penilaian kinerja pegawai: 

- Pada tahun 2022 telah disusun SOP Penyusunan dan Reviu Perjanjian Kinerja Pegawai, 

SOP Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Pegawai, serta SOP Pemberian Reward 

& Punishment yang di dalamnya mengatur mekanisme penyusunan, reviu, monitoring 

dan evaluasi, serta pemberian reward/punishment atas pencapaian target kinerja 

pegawai 

- Pada tahun 2022 juga telah dilakukan reviu perjanjian kinerja pegawai sebagai akibat 

dari adanya beberapa perubahan jabatan pegawai  

- Dari hasil reviu perjanjian kinerja tersebut telah dilakukan perubahan/penyesuaian 

strategi (pergantian tim, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dll) sebagai 

rencana aksi perbaikan dalam rangka untuk tetap dapat mencapai target kinerja 

- Penentuan/penetapan mekanisme reward dan punishment sebagai dasar dalam 

pemberian tunjangan kinerja/penghasilan bukan merupakan kewenangan Ditjen 

Industri Agro, sehingga tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah menyampaikan 

usulan tersebut kepada Biro OSDM dalam forum rapat-rapat kepegawaian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022, secara umum 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2022 realisasi fisik kegiatan 

sebesar 100,0%, rata-rata capaian target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja adalah 

sebesar 125,24%, rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 67,55%, 

rata-rata capaian pelaksanaan Prioritas Nasional adalah sebesar 108,93%, capaian Program 

Subtitusi Impor adalah sebesar -19,41% dan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan 

adalah sebesar 99,93%. 

2. Rasio tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja adalah sebesar 76,0%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program 

Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2022 telah berhasil mencapai target kinerja yang 

ditetapkan. 

3. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2022 adalah sebesar                                   

Rp. 83.122.528.590,- atau 98,06% dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 84.762.792.000,-. 

4. Capaian kinerja jangka menengah Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024, rata-rata 

capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 106,18%, dengan rasio tingkat keberhasilan 

sebesar 48,39%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Nilai Tambah dan 

Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen periode jangka menengah tahun 2020-

2024 belum berhasil dilaksanakan karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana 

Strategis 2020-2024 sehingga capaian kinerja jangka menengah sangat mungkin belum dapat 

dicapai. 

 

4.2 Kendala 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan dan pencapaian 

target kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2022 antara lain: 

1. Terdapat beberapa indikator kinerja makro baik pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang tidak mencapai target, yaitu pertumbuhan PDB industri agro, kontribusi PDB industri 

agro, subtitusi impor produk industri agro, pertumbuhan ekspor produk industri agro, dan 

kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor. Pencapaian target-target kinerja 

makro tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara 

langsung. Faktor eksternal diantaranya adalah ketidakpastian global sebagai akibat terjadinya 

resesi ekonomi serta konflik geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan 

terjadinya pelemahan ekonomi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan 

lesunya kondisi pasar. 
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2. Terdapat ASN yang tidak melakukan pengembangan kompetensi/mengikuti workshop/diklat/ 

seminar ataupun belum melakukan update data kompetensi khususnya untuk sertifikasi 

jabatan fungsional, keikutsertaan dalam workshop/diklat/seminar atau sejenisnya baik yang 

bersifat teknis maupun terkait jabatan fungsional. Hal ini mengakibatkan rendahnya nilai IP 

ASN pada kriteria “Kompetensi” yang pada akhirnya mengakibatkan realisasi nilai IP ASN 

Ditjen Industri Agro menjadi rendah dan belum mampu mencapai target. 

3. Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) tidak dilakukan per unit kerja, namun 

dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian, sehingga data capaian tidak dapat 

menggambarkan kondisi MRI sebenarnya pada Direktorat Jenderal Industri Agro. Indikator ini 

merupakan cascading dari Renstra Kementerian Perindustrian. 

4. Pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian kearsipan pada Direktorat Jenderal Industri Agro 

sehingga data capaian tidak dapat menangkap progress peningkatan kualitas pelayanan 

kearsipan yang dilakukan oleh Ditjen Industri Agro pada tahun 2022. 

5. Rendahnya proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal yang diakibatkan oleh 

kurangnya komitmen penanggung jawab kegiatan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil 

pengawasan internal.  

6. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, 

sehingga pencapaian target indikator kinerja jangka menengah sangat mungkin belum dapat 

dicapai. Namun meskipun demikian telah terdapat peningkatan rasio keberhasilan 

pencapaian target indkator kinerja pada setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa terdapat 

progress yang baik dalam mencapai target akhir jangka menengah 

 

4.3 Rekomendasi 

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pencapaian kinerja/pelaksanaan program dan 

kegiatan Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2023 dan di masa yang akan datang antara lain: 

 Peningkatan Capaian Kinerja 

1. Segera mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengintervensi peningkatan kinerja 

sektor industri agro, misalnya pada pelaksanaan program subtistusi impor dengan 

mengusulkan BMTP, mengusulkan kenaikan MFN, menetapkan pemberlakuan SNI Wajib, 

dst. 

2. Pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, untuk mengatasi rendahnya poin pada 

kriteria kompetensi ASN, maka langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk 

dilakukan antara lain: 

 Mengusulkan kepada BPSDMI/Biro OSDM maupun Kementerian/Lembaga pembina 

jabatan fungsional agar menyelenggarakan workshop/diklat/seminar bagi seluruh 

level pegawai 

 Meningkatkan keikutsertaan ASN dalam workshop/diklat/seminar 

 Melakukan sosialisasi terhadap seluruh ASN untuk selalu memperbarui data 

keikutsertaan dalam workshop/diklat/seminar pada menu Biodata di Intranet 

Kemenperin 
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 Mengingatkan admin SAPK unit kerja untuk selalu memperbarui data 

workshop/diklat/seminar yang pernah diikuti oleh pegawai  

3. Meningkatkan kualitas implementasi MRI sejak awal pelaksanaan anggaran melalui 

penyusunan peta risiko secara komprehensif, aktif memperbarui peta risiko sesuai 

perkembangan yang terjadi, serta melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan prosedur (SOP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Industri Agro untuk 

mendukung agar indeks MRI Kementerian Perindustrian dapat meningkat. Selain itu juga 

mengusulkan revisi indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada 

forum rapat-rapat evaluasi kinerja Kementerian Perindustrian agar tidak di-cascading 

hingga level unit eselon I karena penilaian MRI tidak dilakukan sampai level unit eselon I. 

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaran kearsipan melalui pembinaan kearsipan secara 

berkesinambungan baik dari sisi sistem maupun SDM. Perlu adanya pola pengembangan 

SDM kearsipan yang profesional dimana arsip sebagai pilar good governance dan 

integrasi memori kolektif suatu organisasi sehingga target indikator kinerja “Nilai 

kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro” dapat dicapai. Mengusulkan agar pada 

tahun 2023 dilakukan penilaian kearsipan pada unit kerja eselon I dan eselon II Direktorat 

Jenderal Industri Agro agar progress peningkatan kualitas pelayanan kearsipan yang 

dilakukan, dapat terukur pada capaian kinerja. 

5. Meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal melalui peningkatan 

komitmen penanggung jawab kegiatan yang secara rutin perlu melaporkan progressnya 

kepada Pimpinan. 

 Perbaikan Perencanaan Kinerja 

1. Penyusunan rencana kegiatan (level output/komponen/sub komponen) agar 

memperhatikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis 

dan Perjanjian Kinerja sehingga seluruh indikator kinerja memiliki kegiatan dan alokasi 

anggaran untuk mendukung pencapaian targetnya. 

2. Memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan sasaran/indikator 

kinerja yang ingin dicapai sehingga sasaran/indikator yang ingin dicapai merupakan 

outcome dari pelaksanaan kegiatan. 

3. Memperhatikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan indikator kinerja 

unit organisasi sehingga pencapaian target kinerja organisasi merupakan akumulasi hasil 

dari pencapaian target kinerja individu. 

4. Melakukan peninjauan target indikator “Tingkat penyelesaian rancangan peraturan 

kebijakan sektor industri agro” di mana target sebaiknya dihitung dari progress 

penyelesaian rancangan peraturan yang telah diusulkan dalam Renstra Direktorat 

Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024. 

 Perbaikan Manajemen Kinerja 

1. Mempertahankan keberlangsungan rapat koordinasi internal secara rutin sehingga 

progress pencapaian target kinerja diketahui langsung oleh Pimpinan secara berkala. 

2. Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian 

seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang 
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melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit 

kerja/bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga pada 

periode berikutnya, target kinerja dapat dicapai. Misalnya dengan menyusun Rencana 

Aksi dan melakukan evaluasi secara lebih memadai (lebih banyak faktor yang dianalisis 

dan dilaporkan). 

3. Perbaikan dan optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian 

pemantauan kinerja agar dilaksanakan secara tepat waktu.   
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