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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya
Direktorat Jenderal lndustri Agro dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan tepat
waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020 merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal lndustri Agro yang
disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada Pemerintah atas kanerja yang dicapai oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro pada tahun 2020
melalui perbandingan kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun dengan kinerja yang dicapai pada
akhir tahun yang dilengkapi dengan analisis capaian indikatornya. Pelaksanaan kegiatan tahun 2020
merupakan tahun pertama 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 lndustri 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 lndustri Agro pada masa yang
akan datang.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020 ini.

Jakarta, Februari 2021
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 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 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan 
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa 
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, 
serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri 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 2020 serta program dan 
kegiatan demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut. 

Evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini didasarkan pada Rencana Strategis 
Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, Perjanjian 
Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020, dan Program Prioritas Nasional Tahun 2020. 
Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini merupakan tahun pertama 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 Sasaran Strategis tahun 2020 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 2020 realisasi fisik kegiatan sebesar 85,62%, rata-rata capaian target Rencana Strategis dan 
Perjanjian Kinerja adalah sebesar 183,69%, rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 
adalah sebesar 89,47%, rata-rata capaian pelaksanaan Program Prioritas Nasional adalah sebesar 
100%, dan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 128,21% dengan rasio tingkat 
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keberhasilan sebesar 65,71%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan 
dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Tahun Anggaran 2020 tidak berhasil dilaksanakan meskipun 
tingkat rata-rata capaiannya melebihi 100%. 

Sedangkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro jangka menengah tahun 2020-2024, 
rata-rata capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 101,91%, dengan rasio tingkat keberhasilan 
sebesar 28,57%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Agro periode jangka menengah tahun 2020-2024 belum berhasil 
dilaksanakan. 

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2020 adalah sebesar                     
Rp. 46.067.117.610,- atau 85,15% dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 54.098.389.000,-. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat 
Jenderal Industri Agro tahun 2020 antara lain: terdapat beberapa indikator kinerja 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, 
jumlah tenaga kerja di sektor industri agro, nilai ekspor produk industri agro, produktivitas sektor 
industri agro, kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor dan rasio impor bahan baku 
industri agro terhadap PDB sektor industri non migas. Pencapaian target-target kinerja makro tersebut 
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor 
eksternal diantaranya adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal tahun 
2020 mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global di mana dilakukan pembatasan aktivitas di 
berbagai negara (lockdown) sehingga aktivitas perekonomian dunia juga terganggu; Kurangnya 
partisipasi aktif admin pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro dalam 
menjawab pertanyaan masyarakat sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target indikator kinerja 
“Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi”; Dalam penyusunan Laporan 
Keuangan masih terdapat kekurangan, antara lain terdapat perbedaan (tidak konsisten) dalam 
penyampaian data keuangan antara narasi dengan tabel yang ditampilkan, masih terdapat penjelasan 
yang tidak tercantum dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) sebagaimana format yang telah 
diatur dalam PMK No. 20 Tahun 2016, lampiran CaLK yang kurang lengkap serta masih terdapat banyak 
temuan hasil pemeriksaan BPK menyebabkan nilai Laporan Keuangan menjadi tidak optimal; serta 
Kurang berkualitas/kurang lengkapnya dokumen SAKIP yang disampaikan kepada tim evaluator 
sehingga target nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro tidak dapat dicapai. 

Hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan pada periode selanjutnya antara lain: 
berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait untuk mengendalikan 
penyebaran wabah COVID-19 diantaranya melalui pemberian vaksin secara menyeluruh, serta 
langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi nasional selama dan pasca pandemi COVID-19 agar kinerja 
makro mengalami peningkatan; Meningkatkan ketelitian dan konsistensi dalam penyusunan Laporan 
Keuangan serta penyelesaian temuan BPK sehingga indikator kinerja “Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri Agro” dapat tercapai; Meningkatkan kualitas dan menyiapkan secara 
lengkap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penilaian SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal 
Industri Agro sehingga indikator kinerja “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro” dapat tercapai; serta Optimalisasi aplikasi-aplikasi 
kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja agar dilaksanakan secara tepat waktu. 
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Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020, 
diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro dalam 
keberhasilannya mencapai sasaran tahun 2020 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 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang kemudian diubah 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan 
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa 
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, 
serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri 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 pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya 
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, 
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, 
hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya 
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, 
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, 
hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau. 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur 
industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, 
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, 
serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, 
industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau. 

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan 
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa 
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri 
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan 
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau. 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, 
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, 
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, 
serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, 
industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau. 



 

2 
 

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 2020, pertumbuhan sektor industri agro mengalami penurunan tajam jika 
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai angka 
pertumbuhan terendah sepanjang 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,44%. Penurunan ini terjadi akibat 
pengaruh melemahnya ekonomi global sejalan dengan mewabahnya COVID-19 dan menurunnya 
aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
beberapa daerah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Pengaruh pandemi COVID-19 
terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh negara 
baik pada sektor pariwisata, industri, konstruksi, perbankan maupun sektor-sektor lainnya. 

  Secara umum, pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh cabang pada sektor industri agro, 
sehingga pada beberapa cabang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama 
pada tahun sebelumnya, yaitu pada industri pengolahan tembakau, industri kayu, barang dari kayu 
dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, serta pada industri furnitur. 
Pertumbuhan cabang industri agro pada tahun 2020 yang tertinggi dicapai oleh industri makanan dan 
minuman sebesar 1,58%, sedangkan industri kertas dan barang dari kertas sebesar mengalami 
pertumbuhan sebesar 0,22%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari 
bambu, rotan dan sejenisnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,16%. industri furnitur 
mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,36%, serta industri pengolahan tembakau mengalami 
pertumbuhan negatif sebesar -5,78%. Adapun pertumbuhan masing-masing cabang industri agro 
ditampilkan dalam tabel 1.1. 

  Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 sektor 
industri agro memberikan kontribusi sebesar 50,16%, dimana industri makanan dan minuman 
menjadi cabang industri agro dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 37,66%, disusul oleh industri 
kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 4,0%, industri kayu, 
barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 2,90%, 
industri furnitur sebesar 1,40% dan terakhir industri pengolahan tembakau sebesar 0,80%.   

  Nilai ekspor produk industri agro terus mengalami fluktuasi sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 
2020 nilai ekspor produk industri agro adalah sebesar US$ 47,42 Milyar, meningkat jika dibandingkan 
dengan nilai ekspor pada tahun 2019 sebesar US$ 44,49 Milyar, namun menurun jika dibandingkan 
dengan nilai ekspor tahun 2018 sebesar US$ 47,97 Milyar. 
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Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Agro 

KBLI SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10,11 Industri Makanan dan Minuman 7,54 8,33 9,23 7,91 7,78 1,58 

12 Industri Pengolahan Tembakau 6,24 1,58 (0,64) 3,52 3,36 (5,78) 

16 

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

(1,63) 1,74 0,13 0,75 (4,55) (2,16) 

17 Industri Kertas dan Barang Dari Kertas (0,16) 2,61 0,33 1,43 8,86 0,22 

31 Industri Furnitur 5,17 0,46 3,65 2,22 8,35 (3,36) 

-- Industri Agro 5,82 6,33 6,60 6,30 6,65 0,44 

-- Industri Pengolahan Non-Migas 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34 (2,52) 

-- Nasional 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 (2,07) 

 

Pada tahun 2020, nilai ekspor produk industri agro adalah sebesar US$ 47,42 Milyar, mengalami 
peningkatan sebesar 14,14% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu 
sebesar US$ 44,49 Milyar. Komoditi sektor industri agro dengan nilai ekspor terbesar masih 
didominasi oleh produk minyak kelapa sawit dan turunannya dimana komoditi makanan (termasuk 
minyak kelapa sawit) membukukan nilai ekspor sebesar US$ 31,09 Milyar, kemudian diikuti oleh 
produk kertas dan barang dari kertas sebesar US$ 6,84 Milyar, produk kayu sebesar US$ 3,62 Milyar, 
karet hulu (crumb rubber) sebesar US$ 3,0 Milyar, furnitur sebesar US$ 1,66 Milyar, olahan tembakau 
sebesar US$ 1,09 Milyar, produk minuman sebesar US$ 0,06 Milyar dan terakhir produk industri 
percetakan umum dan khusus sebesar US$ 0,09 Milyar. 

  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 2019 adalah sebesar 51,8 juta ton, merupakan angka 
produksi tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Produksi nasional rumput laut tahun 2019 
diperkirakan sebesar 9,92 juta ton. Produksi karetalam mencapai 3,3 juta ton pada tahun 2019. 
Produksi hasil perikanan tahun 2019 ditargetkan sebesar 38,3 juta 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. 
Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro belum maksimal dan sebagian 
besar bahan baku diekspor dalam bentuk primer (bahan mentah). 

Sebagai bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro dalam hal 
menyusun kebijakan, standardisasi dan fasilitasi di bidang industri agro maka program yang 
ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 adalah Penumbuhan dan Pengembangan 
Industri Berbasis Agro. 
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1.3 Struktur Organisasi 

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

1) 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 penelaahan 
hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan 
industri di bidang industri agro;   

d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan  administrasi kerja 
sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro; 

e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan 

f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai,  organisasi dan tata 
laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Industri 
Agro terdiri atas 4 (empat) Bagian setingkat Eselon III: 

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; 

2. Bagian Hukum dan Kerja Sama; 

3. Bagian Keuangan;  

4. Bagian Kepegawaian dan Umum. 

 

2) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri 
nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan 
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, 
penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di 
bidang industri hasil hutan dan perkebunan. 

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

a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri 
hasil hutan dan perkebunan; 

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil 
hutan dan perkebunan; 
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c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan  industri nasional, 
kebijakan industri nasional, penyebaran industri,  pembangunan sumber daya industri, 
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 
penyelamatan industri,  penanaman modal dan fasilitasi industri serta kebijakan teknis 
pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; 

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang 
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;  

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, 
data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan; 

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan  

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.  

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas: 

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; 

2. Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya; 

3. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu; 

4. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan; dan 

5. Subbagian Tata Usaha. 

 

3) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri 
nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan 
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, 
penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan 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, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri 
makanan, hasil laut, dan perikanan; 

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri 
makanan, hasil laut, dan perikanan; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, 
kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, 
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis 
pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang 
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 
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e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, 
data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan 

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

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

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; 

2. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan; 

3. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;  

4. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;  

5. Subbagian Tata Usaha. 

 

4) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana Induk  Pembangunan Industri Nasional, 
Kebijakan Industri Nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, 
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan 
industri,  perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan  teknis 
pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Minuman dan Tembakau 
menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri 
minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;  

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri 
minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;  

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan  industri nasional, 
kebijakan industri nasional, penyebaran industri,  pembangunan  sumber daya  industri,  
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis 
pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;   

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria  di bidang 
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan 
penyegar;  

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang  perencanaan, perizinan, 
data dan informasi industri minuman, hasil  tembakau, dan bahan penyegar;  

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri  hijau, Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri  minuman,  hasil tembakau, dan bahan 
penyegar; dan  

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

 



 

7 
 

Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terdiri atas: 

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan 
Penyegar; 

2. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura; 

3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya; 

4. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan 

5. Subbagian Tata Usaha. 

 

Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
35 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024 

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

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

 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat 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 sebagaimana telah ditetapkan 
pada tanggal 8 Mei 2020 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020. 

 Namun sehubungan dengan mulai mewabahnya virus COVID-19 pada awal tahun 2020 yang 
mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global dan penurunan aktivitas ekonomi domestik 
sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk 
mencegah penyebaran pandemi tersebut, serta dengan diterbitkannya Perpres No. 54 Tahun 2020 
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan dilakukannya refocusing 
anggaran pada beberapa kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai, 
maka pada bulan Desember 2020 dilakukan penyesuaian target kinerja jangka menengah pada Renstra 
Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 yang pada akhirnya juga mengakibatkan dilakukannya 
penyesuaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro, terutama pada sasaran kinerja yang 
terdampak COVID-19 serta pada sasaran kinerja yang kegiatan-kegiatan pendukungnya mengalami 
refocusing anggaran. 

 Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024, maka arah kebijakan 
Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebagai berikut: 
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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 Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 – 2024 

No Indikator Kinerja Tujuan 
Target 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pertumbuhan PDB industri 
agro 

1,53 3,32 4,81 6,61 9,49 % 

2 Kontribusi PDB industri 
agro terhadap PDB nasional 

9,36 9,51 9,74 10,01 10,35 % 

3 Jumlah tenaga kerja di 
sektor industri agro 

8,68 9,11 9,59 10,12 10,72 Juta 
Orang 

4 Nilai ekspor produk industri 
agro 

48,60 51,79 56,14 62,61 72,59 USD 
MIlyar 
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4. Sasaran Strategis 

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 sebagai berikut: 

Perspektif Stakeholder 

(1) Sasaran Strategis (SP1):  Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Persentase tenaga kerja di sektor industri agro terhadap total pekerja  
b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri agro 
c. Produktivitas sektor industri agro 
d. Nilai realisasi investasi industri agro 
e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro. 

Perspektif Customer 

(2) Sasaran Strategis (SP2): Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri 
agro 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

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

b. Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi 

(3) Sasaran Strategis (SP3): Meningkatnya kemampuan industri agro dalam negeri 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) 
b. Peningkatan jumlah produk hilir industri agro 

(4) Sasaran Strategis (SP4): Meningkatnya penguasaan pasar industri agro 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Pertumbuhan ekspor produk industri agro 
b. Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor  
c. Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas 
d. Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor 

Perspektif Internal Process 

(5) Sasaran Strategis (SP5): Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro yang diselesaikan 

(6) Sasaran Strategis (SP6): Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro 
yang berdaya saing dan berkelanjutan 
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Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Kerja sama sektor industri agro yang aktif diikuti 

(7) Sasaran Strategis (SP7): Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro 
b. Evaluasi pemberlakuan kebijakan sektor industri agro 

(8) Sasaran Strategis (SP8): Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang 
profesional dan berkepribadian 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

(9) Sasaran Strategis (SP9): Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor 
industri agro 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi 

(10) Sasaran Strategis (SP10): Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang 
efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

a. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro 

b. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro 

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

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

e. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro 

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

(11) Sasaran Strategis (SP11): Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan 
evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP): 

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

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

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

Kode 
SP 

Sasaran Strategis  
(SP) 

Kode 
IKSP 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
(IKSP) 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 
PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya daya saing 
dan kemandirian industri 
agro 

SP1.1 Persentase tenaga kerja di sektor 
industri agro terhadap total pekerja  

6,62 6,92 7,13 7,31 7,58 % 

SP1.2 Produktivitas tenaga kerja sektor 
industri agro 

116,1 118,3 123,4 129,0 134,2 Juta Rupiah/ 
Orang /Tahun 

SP1.3 Produktivitas sektor industri agro 1,79 1,83 1,88 1,92 1,97 Nilai 

SP1.4 Nilai realisasi investasi industri agro 70,77 83,52 110,01 153,40 218,73 Rp Trilyun 

SP1.5 Peningkatan pemenuhan kebutuhan 
bahan baku industri agro 

Tidak digunakan 
sebagai indikator  

1 1 1 Komoditi 

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 13 15 18 21 Perusahaan 

SP2.2 Kontribusi ekspor produk industri agro 
berteknologi tinggi  

1,88 1,91 1,96 1,99 2,04 % 

SP3 Meningkatnya kemampuan 
industri agro dalam negeri 

SP3.1 Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata Tertimbang) 

54,75 55,85 56,97 58,10 59,27 % 

SP3.2 Peningkatan jumlah produk hilir 
industri agro 

2 2 3 3 3 Diversifikasi 
Produk 

SP4 Meningkatnya penguasaan 
pasar industri agro 

SP4.1 Pertumbuhan ekspor produk industri 
agro 

0,28 6,58 8,39 11,53 15,94 % 



 

13 
 

Kode 
SP 

Sasaran Strategis  
(SP) 

Kode 
IKSP 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
(IKSP) 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 
  SP4.2 Kontribusi ekspor produk industri agro 

terhadap total ekspor  
31,0 28,9 29,1 29,6 30,6 % 

SP4.3 Rasio impor bahan baku industri agro 
terhadap PDB sektor industri non 
migas 

5,95 5,77 5,61 5,44 5,27 % 

SP4.4 Persentase perusahaan yang 
melakukan tindak lanjut peningkatan 
ekspor 

Tidak 
digunakan 

sebagai 
indikator 

5 5 5 5 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
SP5 Tersedianya kebijakan 

pembangunan industri agro 
yang efektif 

SP5.1 Rancangan peraturan kebijakan sektor 
industri agro yang diselesaikan  

11 12 13 14 15 % 

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

SP6.1 Kerja sama sektor industri agro yang 
aktif diikuti 

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 83 94 Perusahaan 

SP7.2 Evaluasi pemberlakuan kebijakan 
sektor industri agro 

Tidak 
digunakan 

sebagai 
indikator 

1 1 1 1 Kebijakan 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 
SP8 Terwujudnya ASN Direktorat 

Jenderal Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

SP8.1 Indeks kompetensi, professional, dan 
integritas pegawai Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

70 71 73 76 80 Indeks 
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Kode 
SP 

Sasaran Strategis  
(SP) 

Kode 
IKSP 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
(IKSP) 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 
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 % 

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

SP10.1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

80 80,5 81 81,5 82 Nilai 

SP10.2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

83 84 85 86 87 Nilai 

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

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Indeks 

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

71 72 73 74 75 % 

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 % 

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 96 96,5 97 97,5 % 

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

78 78,5 79 79,5 80 Nilai 
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5. Peta Strategis 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro 
sebagai suatu impact/outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan. 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  

 

6. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 

 Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 
Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau 
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
tersebut. Tujuan “Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional” dan 
Sasaran Strategis perspektif stakeholder “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri 
agro” ditetapkan sebagai Kinerja Utama, serta Indikator Kinerja Tujuan (IKT) dan Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis (IKSP) dalam perspektif stakeholder merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Direktorat Jenderal Industri Agro yaitu: 

(1) Pertumbuhan PDB industri agro 

(2) Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional 

(3) Jumlah tenaga kerja di sektor industri agro  

(4) Nilai ekspor produk industri agro 

(5) Persentase tenaga kerja di sektor industri agro terhadap total pekerja  

(6) Produktivitas tenaga kerja sektor industri agro 

(7) Produktivitas sektor industri agro 

(8) Nilai realisasi investasi industri agro 

(9) Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro 
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7. Program Kegiatan 

 Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Direktorat 
Jenderal Industri Agro melaksanakan ”Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri 
Berbasis Agro” yang didalamnya memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

2) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan 
Penyegar 

3) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan 

4) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis 
Agro 

 

2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 

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 2020. 

 Dokumen Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 disusun pada awal 
tahun 2019. Pada saat itu, dokumen Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024 
sedang dalam proses penyusunan, oleh karena itu berdasarkan arahan Biro Perencanaan, sasaran 
strategis dan indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro  tahun 
2020 masih menggunakan sasaran strategis dan indikator kinerja dari dokumen Rencana Strategis 
Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan kesesuaian dan 
relevansinya terhadap kondisi yang terjadi. Penentuan nilai target indikator kinerja pada dokumen 
Rencana Kinerja tahun 2020 ditentukan melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh perwakilan 
seluruh Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Penentuan target tersebut 
dihitung berdasarkan prognosa atas data realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dari rapat tersebut 
disepakati bahwa tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang digunakan dalam dokumen 
Rencana Kinerja tahun 2020 untuk seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Direktorat 
Jenderal Industri Agro adalah sebagaimana tertuang di dalam Nota Dinas Sekretaris Direktorat 
Jenderal Industri Agro nomor 406/IA.1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal laporan rapat 
penyusunan Rencana Aksi dan Peta Kinerja tahun 2019 serta penyusunan dokumen Rencana Kinerja 
tahun 2020.  

 Seiring dengan perkembangan penyusunan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
Industri Agro tahun 2020-2024 dan ditetapkannya Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada bulan Januari 
2020 di mana target kinerja yang digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 mengacu 
kepada draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024 (surat Kepala Biro 
Perencanaan nomor 74/SJ-IND.1/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal penyusunan Perjanjian 
Kinerja tahun 2020), maka rencana kinerja yang semula telah disusun kemudian disesuaikan dengan 
perkembangan terakhir. 

Untuk mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan, pada tahun 2020 semula Direktorat 
Jenderal Industri Agro memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 112.353.354.000,- (seratus dua belas 
milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), namun sehubungan 
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dengan terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara Tahun 2020 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta 
berdasarkan Revisi DIPA ke 09 No. SP DIPA-019.02.1.247960/2020 tanggal 28 Desember 2020, alokasi 
anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro mengalami pemotongan sehingga PAGU anggaran tahun 2020 
berubah menjadi sebesar Rp. 54.098.389.000,- (lima puluh empat milyar sembilan puluh delapan juta tiga 
ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). 

Dengan adanya perubahan-perubahan target kinerja dan anggaran sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, maka rencana kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 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 2020 

Kode Tujuan/Sasaran 
Strategis Kode Indikator Kinerja  Target Satuan Outcome/Intermediate 

Outcome/Output Program/Output/Komponen Anggaran 

TUJUAN 
Tj Meningkatnya 

peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

Tj1 Pertumbuhan PDB industri 
agro 

1,53 % - Meningkatnya daya saing 
industri agro 

- Meningkatnya ekspor industri 
agro 

- Meningkatnya investasi sektor 
industri agro 

- Meningkatnya kemampuan 
industri agro dalam negeri 

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis 
Agro 

54.098.389.000 

Tj2 Kontribusi PDB industri 
agro terhadap PDB nasional 

9,36 % 

Tj3 Jumlah tenaga kerja di 
sektor industri agro 

8,68 Juta 
Orang 

Tj.4 Nilai ekspor produk industri 
agro 

48,60 USD 
MIlyar 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 
SP1 Meningkatnya 

daya saing dan 
kemandirian 
industri agro 

SP1.1 Persentase tenaga kerja di 
sektor industri agro 
terhadap total pekerja  

6,62 % - Meningkatnya kualitas dan 
produktivitas tenaga kerja  

- Terciptanya iklim usaha 
industri agro yang kondusif  

- Tersampaikannya informasi 
dan tersedianya pedoman bagi 
calon investor terkait 
perkembangan investasi 
industri agro 

- Peningkatan penyerapan 
tenaga kerja sektor industri 
agro 

- Peningkatan kualitas produk 
melalui penerapan standar 

 

Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya 
saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

775.136.000 

 SP1.2 Produktivitas tenaga kerja 
sektor industri agro 

116,1 Juta Rp/ 
Org/Thn 

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

1.808.080.000 

  SP1.3 Produktivitas sektor 
industri agro 

1,79 Nilai Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim 
investasi, peningkatan daya saing dan ekspor Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

2.443.547.000 

  SP1.4 Nilai realisasi investasi 
industri agro 

70,77 Rp Trilyun SNI yang disusun/direvisi, diberlakukan dan diawasi di 
industri hasil hutan dan perkebunan 

885.956.000 

      SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri 
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

1.608.305.000 

      Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan 

1.147.500.000 

      Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI 
Wajib yang disusun 

352.028.000 

      Rancangan SKKNI/KKNI yang disusun/direvisi di industri hasil 
hutan dan perkebunan 

581.879.000 

      Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun di Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

412.914.000 

      Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

809.451.000 
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Kode Tujuan/Sasaran 
Strategis Kode Indikator Kinerja  Target Satuan Outcome/Intermediate 

Outcome/Output Program/Output/Komponen Anggaran 

       Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 

561.702.000 

       Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

- 

       Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi 
pangan olahan sehat 

70.106.000 

       Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan - 

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 Perusa-
haan 

- Perbaikan alur alir material 
sektor industri agro 

- Pemanfaatan teknologi 4.0 
yang makin meluas pada 
sektor industri agro 

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

29.979.000 

SP2.2 Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi 
tinggi  

1,88 % Industri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi 
teknologi 4.0 

18.070.000 

Penyusunan Business Plan Green Gasoline Stand Alone  - 
SP3 Meningkatnya 

kemampuan 
industri agro 
dalam negeri 

SP3.1 Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) (Rerata 
Tertimbang) 

54,75 % Hilirisasi sektor industri agro 
(pendalaman struktur industri) 

Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

322.994.000 

SP3.2 Peningkatan jumlah produk 
hilir industri agro 

2 Diversifi-
kasi 

Produk 

Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil 
Samping Hasil Perikanan 

3.370.000 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro 

SP4.1 Pertumbuhan ekspor 
produk industri agro 

0,28 % - Produk industri agro Indonesia 
makin di kenal luas 

- Terciptanya pangsa pasar baru 
- Peningkatan ekspor produk 

industri agro 
- Peningkatan pemanfaatan 

kerjasama internasional 
industri agro 

Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan 
pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan 
melalui partisipasi dalam fora kerjasama internasional 

818.588.000 

SP4.2 Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor  

31,0 % Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum 
Kerjasama Lainnya 

522.905.000 

SP4.3 Rasio impor bahan baku 
industri agro terhadap PDB 
sektor industri non migas 

5,95 %n Peningkatan recovery kertas bekas dalam negeri sebagai 
bahan baku industri kertas 

317.300.000 

Export Coaching dan Partisipasi Pelaku Usaha Sektor Industri 
Agro Di Pameran Internasional 

626.917.000 

Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui 
Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala 
Internasional 

33.842.000 
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Kode Tujuan/Sasaran 
Strategis Kode Indikator Kinerja  Target Satuan Outcome/Intermediate 

Outcome/Output Program/Output/Komponen Anggaran 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
SP5 Tersedianya 

kebijakan 
pembangunan 
industri agro 
yang efektif 

SP5.1 Rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri 
agro yang diselesaikan  

11 % Tersusunnya peraturan sebagai 
pedoman pelaksanaan kebijakan 

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim 
Usaha Sektor Industri Agro 

349.474.000 

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber 
Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri 
Agro 

167.150.000 

Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal 287.841.000 
SP6 Terselenggaran

ya urusan 
pemerintahan 
di bidang 
industri agro 
yang berdaya 
saing dan 
berkelanjutan 

SP6.1 Kerja sama sektor industri 
agro yang aktif diikuti 

96 % - Tersusunnya posisi runding 
(masukan) sektor industri agro 
dalam kerja sama internasional 

- Terevaluasinya FTA Agreement 
yang berlaku 

Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam 
Kerjasama Internasional 

234.093.000 

Review FTA Agreement yang Telah Berlaku Bagi Sektor 
Industri Agro 

11.173.000 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian 
dan 
pengawasan 
sektor industri 
agro 

SP7.1 Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri agro 

40 Perusa-
haan 

- Terlaksananya pengawasan 
pemberlakuan SNI Wajib 

- Terlaksananya pengawasan 
industri yang dikendalikan 
(termasuk dalam Daftar 
Negatif Investasi) 

Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI 
Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman 

228.541.000 

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

492.112.000 

Perusahaan yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

540.072.000 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 
SP8 Terwujudnya 

ASN Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro 
yang 
profesional dan 
berkepribadian 

SP8.1 Indeks kompetensi, 
professional, dan integritas 
pegawai Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

70 Indeks - Terciptanya penyelenggaran 
sistem kepegawaian yang 
profesional 

- Tersedianya kompensasi yang 
adil berbasis kinerja 

Pengelolaan Kepegawaian 592.668.000 

Gaji dan Tunjangan 18.756.665.000 

SP9 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan data 
dan informasi 
sektor industri 
agro 

SP9.1 Permintaan data dan 
informasi stakeholder yang 
dapat dipenuhi 

71 % Tersedianya data dan informasi 
yang berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan stakeholder 

Pengelolaan Data dan Informasi 493.300.000 
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 419.394.000 
Pelayanan Humas dan Protokoler 166.906.000 
Penanganan Permasalahan Aktual 213.668.000 
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Kode Tujuan/Sasaran 
Strategis Kode Indikator Kinerja  Target Satuan Outcome/Intermediate 

Outcome/Output Program/Output/Komponen Anggaran 

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

SP 
10.1 

Nilai IKPA Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

80 Nilai Terselenggaranya sistem 
pengelolaan perbendaharaan 
yang efektif dan efisien 

Pengelolaan Perbendaharaan 429.000.000 

SP 
10.2 

Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

83 Nilai Terselenggaranya sistem 
pengelolaan keuangan yang 
efektif, efisien dan berorientasi 
pada layanan prima 

Pengelolaan Keuangan 343.090.000 

SP 
10.3 

Indeks Penerapan 
Manajemen Risiko (MRI) 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

3,3 Indeks Terselenggaranya sistem 
organisasi, tata laksana dan 
reformasi birokrasi yang efektif, 
efisien dan berorientasi pada 
layanan prima 

Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi 262.443.000 

SP 
10.4 

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

71 % Terselenggaranya pengelolaan 
Barang Milik Negara yang efektif 
dan efisien 

Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 427.910.000 

Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara 252.637.000 

SP 
10.5 

Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

76 Nilai Terselenggaranya sistem 
pengelolaan kearsipan yang 
efektif, efisien dan berorientasi 
pada layanan prima 

Pelayanan Rumah Tangga 310.372.000 

SP 
10.6 

Tingkat kepuasan pegawai 
atas ketersediaan dan 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana 

81 % - Tersedianya sarana prasarana 
perkantoran yang berkualitas 
dan sesuai kebutuhan 

- Terpeliharanya sarana dan 
prasarana perkantoran 

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.984.870.000 
Pelayanan Umum dan Perlengkapan 2.590.823.000 
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.772.184.000 

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

SP 
11.1 

Tingkat kesesuaian 
dokumen perencanaan 
dengan rencana program 
dan kegiatan prioritas 
nasional 

95,5 % Tersusunnya rencana program, 
kegiatan dan anggaran yang 
berkualitas sesuai dengan 
kebijakan 

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 
Tanpa Satker Vertikal 

23.035.000 

Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana 
Anggaran 

369.926.000 

SP 
11.2 

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

78 Nilai Terselenggaranya pengelolaan 
SAKIP yang berkualitas 

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 353.255.000 
Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - 
Dit. IHHP 

1.121.819.000 

Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - 
Dit. Mintemgar 

885.205.000 

Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - 
Dit. IMHLP 

868.194.000 
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2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020  

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dengan didukung pembiayaan dan 
mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka pada bulan Januari tahun 2020 ditetapkan 
Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 yang 
merupakan dokumen resmi penugasan dari Menteri Perindustrian kepada Direktur Jenderal Industri 
Agro untuk melaksanakan program kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. 
Namun sehubungan dengan mulai mewabahnya virus COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya 
pelemahan ekonomi global dan penurunan aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran pandemi 
tersebut, serta dengan diterbitkannya Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) yang mengakibatkan dilakukannya refocusing anggaran pada beberapa kegiatan sehingga 
pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai, maka pada bulan Desember 2020 dilakukan 
penyesuaian target kinerja jangka menengah pada Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024. 
Perubahan target kinerja jangka menengah ini mengakibatkan dilakukannya penyesuaian target kinerja 
Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020, terutama pada sasaran kinerja yang terdampak COVID-19 
serta pada sasaran kinerja yang kegiatan-kegiatan pendukungnya mengalami refocusing anggaran. 

 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 setelah mengalami 
penyesuaian target  akibat adanya pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Satuan 

TUJUAN 

Tj Meningkatnya peran 
industri agro dalam 
perekonomian nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri agro 1,53 % 

2. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB 
nasional 

9,36 % 

3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri agro 8,68 Juta Orang 

4. Nilai ekspor produk industri agro 48,60 USD Milyar 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya daya saing 
dan kemandirian industri 
agro 

1. Persentase tenaga kerja di sektor industri 
agro terhadap total pekerja  

6,62 % 

2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri 
agro 

116,1 Juta Rupiah/ 
Org/Tahun 

3. Produktivitas sektor industri agro 1,79 Nilai 

4. Nilai realisasi investasi industri agro 70,77 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 

11 Perusahaan 

2. Kontribusi ekspor produk industri agro 
berteknologi tinggi  

1,88 % 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan industri agro 
dalam negeri 

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

54,75 % 
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Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Satuan 

  2. Peningkatan jumlah produk hilir industri 
agro 

2 Diversifikasi 
Produk 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri agro 

1. Pertumbuhan ekspor produk industri agro 0,28 % 

2. Kontribusi ekspor produk industri agro 
terhadap total ekspor  

31,0 % 

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

5,95 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya kebijakan 
pembangunan industri 
agro yang efektif 

1. Rancangan peraturan kebijakan sektor 
industri agro yang diselesaikan  

11 % 

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

1. Kerja sama sektor industri agro yang aktif 
diikuti 

96 % 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri agro 

1. Pengendalian dan pengawasan industri di 
sektor industri agro 

40 Perusahaan 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

1. Indeks kompetensi, professional, dan 
integritas pegawai Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

70 Indeks 

SP9 Meningkatnya kualitas 
pelayanan data dan 
informasi sektor industri 
agro 

1. Permintaan data dan informasi stakeholder 
yang dapat dipenuhi 

71 % 

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

1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro 80 Nilai 

2. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

83 Nilai 

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

3,3 Indeks 

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

71 % 

5. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

76 Nilai 

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

81 % 



 

24 
 

Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Satuan 

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 

95,5 % 

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

78 Nilai 
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BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Analisis Capaian Kinerja 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. 
Akuntabilitas kinerja yang diukur dalam rangka menggambarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal 
Industri Agro tahun 2020 mencakup analisis capaian kinerja tujuan, sasaran strategis, Perjanjian 
Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Program Prioritas Nasional, Rencana Strategis Jangka 
Menengah, capaian dokumen perencanaan jangka menengah lainnya (RIPIN/KIN) dan analisis 
penggunaan sumber daya. Analisis yang disajikan dilengkapi dengan perbandingan capaian pada 
tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat 
diperbandingkan karena pada tahun sebelumnya tidak digunakan sebagai indikator kinerja.  

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan  

 Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2020 adalah 
“Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional”. Capaian indikator kinerja tujuan 
tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Capaian IKT Direktorat Jenderal Industri Agro 

Tujuan 
Indikator Kinerja 

Tujuan 
2018 2019 2020 

Satuan 
T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomi-
an nasional 

Pertumbuhan PDB 
industri agro 

6,93 6,30 7,10 6,65 1,53 0,44 28,76 % 

Kontribusi PDB 
industri agro 
terhadap PDB 
nasional 

9,05 8,63 9,14 8,74 9,36 9,39 100,32 % 

Jumlah tenaga kerja 
di sektor industri agro 

6,92 8,41 7,04 8,32 8,68 8,50 99,68 Juta 
Orang 

Nilai ekspor produk 
industri agro 

- 47,97 - 44,49 48,60 47,42 97,57 USD 
MIlyar 

 

a. IKT “Pertumbuhan PDB industri agro” tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,53%. Berdasarkan data 
yang dirilis BPS, pertumbuhan PDB industri agro tahun 2020 adalah sebesar 0,44% sehingga 
capaian untuk indikator ini adalah sebesar 28,76%. Laju pertumbuhan PDB industri agro pada 
tahun 2020 menurun drastis jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2018 dan 
2019, bahkan mencapai angka terendah sepanjang 5 tahun terakhir. Penurunan sangat tajam ini 
terjadi akibat dari melemahnya perekonomian global sejalan dengan mewabahnya COVID-19 
yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2020. Dari sisi domestik, menurunnya kondisi 
perekonomian nasional terjadi sebagai akibat dari adanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran pandemi        
COVID-19. Penurunan laju pertumbuhan/perlambatan terjadi pada hampir seluruh sektor 
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industri agro. Pada sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan 
barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, laju pertumbuhan mengalami peningkatan 
dari -4,55% pada tahun 2019, sedikit meningkat namun masih mengalami pertumbuhan negatif 
menjadi sebesar -2,16% pada tahun 2020. 

Sektor industri agro yang mengalami penurunan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor 
industri pengolahan tembakau, dari 3,26% pada tahun 2019 menurun menjadi -5,78% pada tahun 
2020. Selain karena dampak pandemi COVID-19 yang mengubah pola konsumsi konsumen, di 
mana terjadi peralihan konsumi dari yang semula membeli rokok golongan 1 dengan tarif cukai 
tertinggi, berpindah ke golongan di bawahnya dengan tarif cukai yang lebih murah, atau disebut 
dengan downtrading. Selain itu, adanya kenaikan tarif cukai tembakau yang cukup signifikan pada 
awal tahun 2020 sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan penyederhanaan struktur tarif 
cukai hasil tembakau (simplifikasi), turut menyebabkan terjadinya penurunan daya beli 
masyarakat. Kebijakan simplifikasi tarif cukai tembakau merupakan kebijakan Kementerian 
Keuangan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.77 Tahun 2017 
tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 yang merupakan turunan 
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di mana rencana 
penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau termasuk dalam salah satu program 
strategis. Kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau merupakan salah satu upaya 
pemerintah untuk menekan atau mengurangi prevalensi perokok khususnya pada anak-anak dan 
remaja, dan mencegah tax avoidance oleh produsen rokok. 

Sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan terbesar kedua adalah sektor industri 
furniture, dari 8,35% pada tahun 2019, menurun menjadi -3,36% pada tahun 2020. Hal ini terjadi 
karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat baik 
di dalam maupun di luar negeri sehingga tidak adanya pesanan produk furnitur dari pasar global. 
Penurunan permintaan dari luar negeri menyebabkan anjloknya nilai ekspor produk furnitur. 
Pada sisi tenaga kerja, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mencatat 
jumlah tenaga kerja pada industri furnitur dan kerajinan nasional mencapai 2,1 juta orang, namun 
akibat adanya pandemi COVID-19, pada semester I tahun 2020 menyebabkan dilakukannya PHK 
pada sekitar 280.000 tenaga kerja. Adanya pemberlakuan aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas 
(SVLK) pada sisi hilir juga turut menekan laju pertumbuhan sektor industri furnitur. 

Pada sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang 
anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, laju pertumbuhan mengalami peningkatan dari -
4,55% pada tahun 2019, sedikit meningkat namun masih mengalami penurunan laju 
pertumbuhan menjadi sebesar -2,16% pada tahun 2020. Pada sektor industri pengolahan kayu, 
adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan terhambatnya distribusi di sejumlah daerah/negara. 
Adanya kebijakan lockdown di negara tujuan ekspor seperti Eropa, India, dan terutama Jepang 
menyebabkan penjualan ekspor plywood mengalami penurunan permintaan bahkan pembatalan 
beberapa pesanan di tahun 2020. Namun demikian, justru terjadi kenaikan ekspor produk olahan 
kayu ke China. Peningkatan terjadi khususnya pada produk-produk tertentu seperti plywood 
dengan kualitas tinggi, produk kertas dari hutan tanaman industri, produk kerajinan, chipwood 
dan woodworking. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, China menjadi negara tujuan ekspor 
terbesar produk hasil hutan Indonesia, disusul Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea 
Selatan. Selain itu Langkah pemerintah dalam menerbitkan serangkaian relaksasi kebijakan juga 
turut membantu meringankan beban sektor industri pengolahan kayu akibat pandemi COVID-19. 
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Sektor industri agro yang mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan masih di angka 
positif terjadi pada sektor industri kertas dan barang dari kertas, dari 8,86% pada tahun 2019, 
melambat menjadi 0,22% pada tahun 2020. Perlambatan ini terjadi karena adanya perlambatan 
produksi sebagai akibat dari menurunnya permintaan kertas tulis selama pandemi COVID-19. 
Sejak mewabahnya COVID-19, terjadi pergeseran pola kerja dan pola pembelajaran secara global 
dari yang semula dominan tatap muka (offline) berubah menjadi secara online. Hal ini 
menyebabkan terjadinya pengurangan konsumsi kertas tulis. Sementara itu, kertas untuk 
kebutuhan kemasan justu mengalami peningkatan karena tingginya aktivitas belanja online. 
Untuk menopang usaha agar terus berjalan di masa pandemi, industri terus mencari alternatif 
dengan melakukan diversifikasi di mana terjadi peralihan dengan memproduksi kertas sebagai 
penopang industri kesehatan seperti kertas tisu ataupun masker. Meskipun mengalami 
perlambatan, namun sektor industri pengolahan kayu tetap tumbuh. Hal ini antara lain karena 
adanya peningkatan volume produksi yang terjadi karena adanya investasi baru, seperti 
perluasan pabrik, upgrading mesin, debottlenecking, dan restrukturisasi pabrik. Selain dari sisi 
produksi, dari sisi bahan baku, pelaku usaha juga mengharap adanya relaksasi peraturan dan 
regulasi ketersediaan kertas daur ulang. Saat ini skrap kertas impor menopang sekitar 50% dari 
kebutuhan bahan baku pabrikan kertas. Keinginan pelaku usaha ini sejalan dengan kebijakan 
yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro melalui pelaksanaan kegiatan 
Peningkatan recovery kertas bekas dalam negeri sebagai bahan baku industri kertas yang mulai 
dilaksanakan sejak tahun 2020. 

Tabel 3.2. Pertumbuhan PDB Sektor Industri Agro 

KBLI SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

10,11 Industri Makanan dan Minuman 7,54 8,33 9,23 7,91 7,78 1,58 

12 Industri Pengolahan Tembakau 6,24 1,58 (0,64) 3,52 3,36 (5,78) 

16 

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

(1,63) 1,74 0,13 0,75 (4,55) (2,16) 

17 Industri Kertas dan Barang Dari Kertas (0,16) 2,61 0,33 1,43 8,86 0,22 

31 Industri Furnitur 5,17 0,46 3,65 2,22 8,35 (3,36) 

-- Industri Agro 5,82 6,33 6,60 6,30 6,65 0,44 

-- Industri Pengolahan Non-Migas 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34 (2,52) 

-- Nasional 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 (2,07) 

 
Sektor industri makanan dan minuman juga mengalami perlambatan namun masih membukukan 
angka positif yaitu dari 7,78% pada tahun 2019, melambat menjadi hanya sebesar 1,58% pada 
tahun 2020. Melambatnya pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman antara lain 
disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan daya beli kelas menengah 
ke bawah dan adanya kecenderungan masyarakat kelas atas untuk menahan belanja selama 
pandemi. Momen Idulfitri pada triwulan II yang biasanya menjadi momen terjadinya peningkatan 
penjualan, tahun ini tidak terjadi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
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(PSBB). Selain lemahnya konsumsi masyarakat akibat menurunnya daya beli karena dampak 
mewabahnya COVID-19, industri makanan dan minuman juga masih harus menghadapi 
permasalahan perizinan impor yang membuat pasokan bahan baku tersendat seperti yang terjadi 
pada bahan baku gula. Namun meskipun demikian dari sisi ekspor dan investasi, sektor industri 
makanan dan minuman tetap menunjukkan trend positif, di mana hal ini turut mendorong 
pertumbuhan sektor ini. 

Secara umum, laju pertumbuhan sektor industri agro belum mampu memenuhi target yang 
diharapkan meskipun telah dilakukan penyesuaian angka target kinerja sebagai akibat dari 
adanya wabah COVID-19. Namun meskipun demikian, sejalan dengan mulai dilakukan vaksinasi 
COVID-19 pada awal tahun 2021, penyebaran wabah COVID-19 diharapkan dapat ditekan dan 
mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor industri agro dan 
perekonomian nasional pada tahun 2021. 

b. IKT “Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional” tahun 2020 ditargetkan sebesar 
9,36%. Berdasarkan data yang dirilis BPS, kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional 
tahun 2020 adalah sebesar 9,39% sehingga nilai capaian untuk indikator ini adalah sebesar 
100,32%. Kontribusi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan kontribusi pada tahun 2018 dan 
2019, bahkan terus meningkat dan mencapai angka tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin signifikannya kontribusi sektor industri agro jika dibandingkan 
dengan sektor industri lainnya. Perlu dipahami bahwa peningkatan kontribusi pada salah satu 
sektor, maka berarti terjadi penurunan kontribusi pada sektor lainnya. 

Tabel 3.3. Kontribusi PDB Sektor Industri Agro Terhadap PDB Nasional 

KBLI SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

10,11 Industri Makanan dan Minuman 5,61  5,97  6,14  6,25  6,40  7,05 

12 Industri Pengolahan Tembakau 0,94  0,94  0,90  0,89  0,89  0,80 

16 

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

0,68  0,65  0,60  0,56  0,51  0,54 

17 Industri Kertas dan Barang Dari Kertas 0,70  0,66  0,65  0,62  0,62  
0,75 

18 Industri Pencetakan dan reproduksi media 
rekaman 0,06  0,06  0,06  0,07  0,08  

31 Industri Furnitur 0,27  0,26  0,25  0,24  0,25  0,25 

-- Industri Agro 8,27  8,55  8,60  8,63  8,74  9,39 

-- Industri Pengolahan Non-Migas 18,20  18,21  17,88  17,62  17,58  18,72 

 
Kontribusi terbesar pada sektor industri agro berasal dari sektor industri makanan dan minuman 
yaitu mencapai 7,05%. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor andalan 
penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Peran penting sektor strategis ini 
terlihat dari kontribusinya yang konsisten meningkat dan signfikan terhadap PDB industri non-
migas serta memiliki kontribusi yang signifikan dalam peningkatan realisasi investasi. Untuk itu, 
permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor ini penting untuk segera ditindaklanjuti, 
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seperti diantaranya ketersediaan dan kontinyuitas bahan baku yang dibutuhkan agar sektor 
industri ini semakin produktif dan berdaya saing global. 

Kontribusi selanjutnya berasal dari sektor industri pengolahan tembakau sebesar 0,8%. Meskipun 
kontribusinya terhadap PDB hanya di bawah 1%, namun sektor industri pengolahan tembakau 
memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara yang berasal dari pengenaan tarif 
cukai. Sampai dengan akhir November 2020, Kementerian Keuangan mencatat realisasi 
penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp. 146 trilyun Rupiah, atau meningkat sebesar 9,74% 
jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Peran sektor industri ini 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 0,75% terhadap PDB nasional, 
industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari 
bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 0,54%, dan terakhir industri furnitur sebesar 0,25%. 

Industri agro menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan perekonomian nasional yang dapat 
dilihat dari semakin besarnya kontribusi PDB yang diberikan, serta merupakan kontributor PDB 
terbesar pada sektor industri pengolahan non-migas. Sejak tahun 2015-2020, kontribusi PDB 
sektor industri agro terus mengalami peningkatan. Potensi ini antara lain karena didukung pasar 
domestik yang besar, sumber daya pertanian berlimpah sebagai sumber bahan baku industri agro 
dalam negeri, perubahan pola konsumsi konsumen yang cenderung beralih ke makanan kemasan 
modern, serta munculnya beberapa pemain industri agro nasional yang sudah mampu bersaing 
di tingkat global. 

c. IKT “Jumlah tenaga kerja di sektor industri agro” dengan target sebesar 8,68 juta orang, 
berdasarkan data Sakernas bulan Agustus 2020 yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk yang 
bekerja pada sektor industri agro adalah sebesar 8.500.623 orang, sehingga capaian untuk 
indikator ini adalah sebesar 99,68%. Jumlah tenaga kerja ini mengalami peningkatan jika 
dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar 8,41 juta orang dan tahun 2019 sebesar 
8,32 juta orang. Data ini merupakan data jumlah tenaga kerja sektor industri agro untuk kategori 
Industri Besar Sedang dan Industri Menengah Kecil Mikro.  

Sepanjang tahun 2017-2019, target indikator ini selalu dapat mencapai target pada setiap 
tahunnya dengan realisasi yang berfluktuasi. Namun pada tahun 2020 penyerapan jumlah tenaga 
kerja tidak mampu mencapai target yang diharapkan, hal ini antara lain sebagai akibat dari 
mewabahnya COVID-19 berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja pada berbagai 
sektor, salah satunya sektor industri agro karena terjadinya pelemahan ekonomi secara global 
yang memaksa pelaku usaha untuk melakukan efisiensi agar terus mampu bertahan dalam situasi 
pandemi. Berbagai upaya dilakukan oleh industri untuk terus bertahan dalam kondisi 
perekonomian yang mengalami penurunan secara masif, diantaranya melalui efisiensi/ 
pengurangan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah jam kerja, dan pemberhentian 
sementara (sementara tidak bekerja karena COVID-19). Sektor industri makanan, merupakan 
sektor industri agro yang tenaga kerjanya paling terdampak COVID-19 dimana banyak terjadi 
pengurangan jumlah jam kerja maupun pemberhentian sementara. 
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Namun demikian, jumlah tenaga kerja yang terus meningkat jika dibandingkan tahun 2018 dan 
2019 antara lain merupakan dampak positif dari adanya penambahan investasi dan penambahan 
jumlah unit usaha pada sektor industri agro. Berbagai upaya yang telah dilakukan melalui 
kebijakan untuk mendorong kemudahan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah telah mampu 
memberikan dampak positif, di mana salah satunya adalah peningkatan jumlah tenaga kerja 
sektor industri.  

Pada 2017-2019, Direktorat Jenderal Industri Agro terus aktif mendukung pengembangan 
pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven) yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian dengan turut memitrakan perusahaan-perusahaan 
di sektor industri agro dengan sekolah melalui Program Pendidikan Vokasi yang Link and Match 
antara Industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain mendukung pelaksanaan 
Program Pendidikan Vokasi, pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Industri Agro juga 
melaksanakan kegiatan dengan fungsi pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi 
SDM pada sektor industri agro. Namun pada tahun 2020, kegiatan terkait pengembangan SDM 
industri tidak lagi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro karena telah menjadi tugas 
dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI). 

d. IKT “Nilai ekspor produk industri agro” dari target tahun 2020 sebesar 48,60 Milyar USD, 
berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk industri agro pada tahun 2020 adalah 
sebesar 47,42 Milyar USD, sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 97,57%. Nilai 
ekspor tahun 2020 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 
2018 sebesar 47,97 Milyar USD, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai 
ekspor pada tahun 2019 sebesar 44,49 Milyar USD.  

Peningkatan nilai ekspor terjadi pada sektor industri makanan baik komoditi turunan kelapa sawit 
maupun non-kelapa sawit, meningkat dari 27,23 Milyar USD pada tahun 2019 menjadi sebesar 
31,09 Milyar USD pada tahun 2020. Peningkatan ekspor sektor industri makanan didominasi oleh 
prosuk turunan sawit yang membukukan nilai ekspor sebesar 19,9 Milyar USD. Industri minyak 
kelapa sawit berkembang sangat pesat selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan ini tampak dalam 
jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia 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, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia juga terus 
berkembang. Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya bisa berarti 
bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan berhenti di tahun-tahun mendatang 
jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium konversi lahan gambut. 
Selain turunan sawit, komoditi non-sawit juga mengalami kenaikan ekspor menjadi sebesar 11,19 
Milyar USD pada tahun 2020. Komoditi makanan non-sawit yang membukukan ekspor terbesar 
yaitu udah dibekukan, makanan olahan lainnya, mentega, lemak dan minyak kakao, margarin 
serta biota air lainnya diolah atau diawetkan. 
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Peningkatan selanjutnya terjadi pada komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu dari sebesar 
1,51 Milyar USD pada tahun 2019, meningkat menjadi sebesar 1,66 Milyar USD pada tahun 2020. 
Meskipun dalam situasi pandemi, namun komoditi furnitur tetap mengalami peningkatan ekspor 
pada tahun 2020, terutama pada triwulan IV. Hal ini antara lain terjadi karena mulai normalnya 
aktivitas di negara tujuan ekspor seiring dengan pemberian vaksin COVID-19. Pemulihan kegiatan 
ekspor akan sangat erat kaitannya dengan kecepatan tersedianya vaksin di masing-masing 
negara tujuan ekspor furnitur Indonesia. Trend perbaikan industri furnitur diperkirakan akan 
berjalan secara bertahap hingga semester I tahun 2021. Apalagi pada bulan Maret 2021 pameran 
Indonesia Furniture Expo (IFEX) akan kembali dibuka. Pada pameran tersebut pelaku usaha 
biasanya akan mencetak omset yang cukup signifikan. Hal itu tentu akan memperbaiki kondisi 
sejumlah produsen furnitur dalam negeri. 

Pada komoditi hasil pencetakan umum dan khusus juga mengalami peningkatan dari 32,41 Juta 
USD menjadi sebesar 37,05 Juta USD. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada komoditi 
minuman, karet hulu, kertas dan barang dari kertas, pengolahan tembakau dan kayu. Penurunan 
ekspor ini secara umum merupakan dampak dari berlangsungnya pandemi COVID-19 yang 
menyebabkan adanya penurunan daya beli serta sebagai akibat dari adanya pembatasan 
aktivitas/lockdown di negara-negara tujuan ekspor. 

Secara umum peningkatan nilai ekspor industri agro ini antara lain dipengaruhi oleh adanya 
kenaikan harga komoditi produk turunan sawit (karena ekspor industri agro didominasi oleh 
produk turunan sawit) meskipun secara volume, jumlah ekspor mengalami penurunan. Namun 
meskipun mengalami kenaikan harga komoditi, sampai dengan akhir tahun 2020 nilai ekspor 
komoditi industri agro belum mampu mencapai target yang ditetapkan.  

Berdasarkan data pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian rata-rata target Indikator Kinerja 
Tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 adalah sebesar 81,58% di mana terdapat 3 dari 
4 indikator kinerja yang tidak mencapai target. 

 

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis  

Perspektif Stakeholder 

(1) Sasaran strategis pertama (SP1) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 
tahun 2020 adalah “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro” yang diukur 
melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

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

SP IKSP 
2018 2019 2020 

Satuan 
T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
daya saing 
dan 
kemandirian 
industri agro 

Persentase 
tenaga kerja di 
sektor industri 
agro terhadap 
total pekerja  

Tidak digunakan sebagai indikator 

6,62 6,62 100,0 % 
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SP IKSP 
2018 2019 2020 

Satuan 
T R T R T R C (%) 

Produktivitas 
tenaga kerja 
sektor industri 
agro 

365,8 573,6 387,4 575,8 116,1 118,5 102,1 Rp Juta/ 
Orang 
/Tahun 

Produktivitas 
sektor industri 
agro 

Tidak digunakan sebagai indikator 
1,79 1,54 86,03 Nilai 

Nilai realisasi 
investasi 
industri agro 

136,2 72,48 154,8 69,98 70,77 71,72 101,3 Rp 
Trilyun 

 

a. IKSP “Persentase tenaga kerja di sektor industri agro terhadap total pekerja” dengan 
target sebesar 6,62%. Berdasarkan data hasil Sakernas bulan Agustus 2020 yang dirilis oleh 
BPS, jumlah tenaga kerja sektor industri agro adalah 8.500.623 orang. Dengan total jumlah 
tenaga kerja nasional sebesar 128.454.184 orang, maka realisasi dari indikator ini adalah 
sebesar 6,62% atau dengan tingkat capaian sebesar 100,0%. Realisasi tahun 2020 tidak 
dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena belum digunakan sebagai 
indikator kinerja. Namun secara umum, akibat mewabahnya COVID-19, jumlah tenaga 
kerja di sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Agar tetap mampu bertahan 
pada kondisi perekonomian yang melebah, pelaku usaha melakukan berbagai upaya 
efisiensi, diantaranya melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah 
jam kerja, dan juga pemberhentian sementara (sementara tidak bekerja karena COVID-19). 
Sebanyak 4,63 juta orang di sektor industri pengolahan mengalami pengurangan jam kerja. 
Jika dilihat dari masing-masing sektornya, sektor industri makanan merupakan sektor 
industri agro yang menyerap tenaga kerja paling banyak mencapai 4.817.440 atau sekitar 
3,75% dari total tenaga kerja nasional. Hal ini sesuai dengan karakteristik industri makanan 
yang merupakan industri padat karya. Sejak mewabahnya pandemi COVID-19, sektor 
industri makanan menjadi sektor industri agro yang tenaga kerjanya paling terdampak, di 
mana terjadi pengurangan jam kerja maupun menjadi sementara tidak bekerja. Sektor 
industri agro selanjutnya yang memiliki jumlah tenaga kerja paling besar adalah sektor 
industri pengolahan kayu dengan jumlah tenaga kerja mencapai 1.616.546 orang atau 
sekitar 1,26% dari total tenaga kerja nasional, kemudian sektor industri furnitur dengan 
jumlah tenaga kerja sebanyak 740.480 orang, sektor industri pengolahan tembakau 
sebanyak 405.178 orang, sektor industri minuman sebanyak 392.936, sektor industri 
pencetakan dan reproduksi media rekaman sebanyak 286.392, dan terakhir sektor industri 
kertas dan barang dari kertas sebanyak 241.651 orang. 

b. IKSP “Produktivitas tenaga kerja sektor industri agro” dengan target sebesar 116,1 Juta 
Rupiah/Orang/Tahun, berdasarkan data PDB Atas Dasar Harga Konstan yang dirilis oleh 
BPS, nilai PDB sektor industri agro tahun 2020 adalah sebesar 1.006,937 Trilyun Rupiah dan 
data jumlah tenaga kerja sektor industri agro berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus 
2020 adalah sebanyak 8.500.623 orang, maka realisasi produktivitas tenaga kerja sektor 
industri agro pada tahun 2020 adalah sebesar 118,45 Juta Rupiah/Orang/Tahun atau 
dengan tingkat capaian sebesar 102,1%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-
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tahun sebelumnya, terjadi perbedaan pendekatan cara perhitungan yang digunakan, di 
mana pada tahun-tahun sebelumnya, data jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah 
jumlah tenaga kerja industri agro dengan kategori Industri Besar Sedang (IBS) yang 
memang merupakan kategori industri di bawah binaan Direktorat Jenderal Industri Agro. 
Sedangkan pada tahun 2020, data jumlah tenaga kerja yang digunakan termasuk data 
tenaga kerja sektor industri agro kategori Mikro, Kecil, Menengah (IKM), sehingga angka 
produktivitas yang dihasilkan berbeda. 

Dari sisi nilai PDB, pada tahun 2020 nilai PDB sektor industri agro mengalami peningkatan 
jika dibandingkan dengan nilai PDB tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 1.006,94 Trilyun 
Rupiah, tahun 2018 sebesar 939,98 Trilyun Rupiah, dan tahun 2019 sebesar 1.002,48 
Trilyun Rupiah. Dari sisi jumlah tenaga kerja juga mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 
8,5 juta orang pada tahun 2020, meningkat dari 8,32 juta orang pada tahun 2019 dan 8,41 
juta orang pada tahun 2018.  

Pandemi COVID-19 sedikit banyak turut memberikan pengaruh dari sisi pengurangan 
jumlah jam kerja (man hour), namun karena jumlah tenaga kerja sektor industri agro tahun 
2020 tetap meningkat, maka dampaknya tidak terlalu signifikan pada nilai produktivitas 
tenaga kerja. 

c. IKSP “Produktivitas sektor industri agro” dengan target nilai sebesar 11,79. Produktivitas 
sektor industri agro dihitung dari nilai ouput/input sektor industri agro. Data nilai input dan 
output sektor industri yang tersedia dari BPS hanya sampai tahun 2018, oleh karena itu 
untuk menghitung realisasi tahun 2020 dilakukan prognosa. Berdasarkan data hasil 
prognosa Pusdatin Kemenperin, nilai input antara sektor industri agro adalah sebesar 
2.636,41 Trilyun Rupiah dan nilai output sebesar 4.057,25 Trilyun Rupiah, sehingga dari 
hasil prognosa ini, realisasi produktivitas sektor industri agro pada tahun 2020 adalah 
sebesar 1,54 atau dengan tingkat capaian sebesar 86,03%. Realisasi ini tidak dapat 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak digunakan sebagai indikator kinerja.  

Analisis input-output merupakan suatu model matematis yang digunakan untuk menelaah 
struktur perekonomian yang saling berkaitan antar sektor ekonomi yang memiliki prinsip 
untuk menidentifikasi dan mendisagregasi seluruh aliran pengeluaran antara berbagai 
aktivitas ekonomi dengan penyediaan input dalam struktur perekonomian. Analisis input-
output menyajikan informasi mengenai transaksi barang dan jasa yang saling berkaitan 
antar satuan kegiatan ekonomi untuk satuan waktu tertentu. Output adalah nilai dari 
seluruh produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan memanfaatkan faktor 
produksi yang tersedia di suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu tanpa 
memperhatikan asal usul pelaku produksinya. Sedangkan input antara adalah seluruh 
biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis dalam proses 
produksi. Input primer adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor 
produksi dalam suatu kegiatan ekonomi. 

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro melalui Program 
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, dilaksanakan untuk 
menghasilkan kebijakan yang secara tidak langsung diharapkan akan mampu untuk 
meningkatkan output industri agro dan mengoptimalkan input sehingga produktivitas 
sektor industri agro dapat meningkat. 



 

34 
 

d. Berdasarkan data dari BKPM, untuk realisasi IKSP “Nilai realisasi investasi industri agro” 
pada tahun 2020 adalah sebesar 71,72 Triliun Rupiah yang terdiri dari investasi PMDN 
sebesar 33,78 Triliun Rupiah dan investasi PMA sebesar 2,63 Milyar USD. Dengan target 
sebesar 70,77 Triliun Rupiah maka capaian untuk indikator ini adalah sebesar 101,34%. 
Nilai investasi ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 73,89 
Triliun Rupiah, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 
69,98 Trilyun Rupiah. Perkembangan investasi sektor industri agro dapat dilihat dalam 
grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Perkembangan Investasi Sektor Industri Agro 

 
Pada sektor industri agro tahun 2020, pertumbuhan investasi terbesar terjadi pada sektor 
industri kertas dan barang dari kertas yang meningkat secara signifikan mencapai 88,51% 
dengan nilai investasi mencapai 16,46 Trilyun Rupiah jika dibandingkan dengan jumlah 
investasi pada tahun 2019 sebesar 8,73 Trilyun Rupiah. Sektor selanjutnya yang mengalami 
peningkatan investasi adalah sektor industri minuman yang meningkat sebesar 10,64% 
dengan nilai investasi sebesar 3,69 Trilyun Rupiah jika dibandingkan dengan nilai investasi 
pada tahun 2019 sebesar 3,33 Trilyun Rupiah. Selain kedua sektor tersebut, sektor lainnya 
mengalami penurunan nilai investasi pada tahun 2020. Sektor yang mengalami penurunan 
yang signifikan terjadi pada sektor industri pengolahan tembakau yang menurun sebesar 
79,2%, kemudian diikuti sektor industri furnitur yang menurun sebesar 31,94%, sektor 
industri makanan yang menurun sebesar 6,5%, sektor industri pengolahan kayu, dan 
terakhir sektor industri pencetakan dan reproduksi media rekaman. 

Peningkatan investasi pada sektor industri kertas antara lain didukung oleh adanya 
peralihan produksi di mana untuk menopang usaha agar terus berjalan di masa pandemi, 
industri terus mencari alternatif dengan melakukan diversifikasi, yaitu terjadi peralihan 
produksi pada komoditi kertas sebagai penopang industri kesehatan seperti kertas tisu 
ataupun masker. Sementara itu, dalam masa pandemi, kertas untuk kebutuhan kemasan 
justu mengalami peningkatan karena tingginya aktivitas belanja online. Adanya 
diversifikasi dan peningkatan permintaan kertas kemasan mendorong pelaku usaha untuk 
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melakukan investasi baru, seperti perluasan pabrik, upgrading mesin, debottlenecking, dan 
restrukturisasi pabrik agar mampu mengejar peningkatan volume produksi yang terjadi 
karena adanya permintaan yang tinggi. 

Pada sektor industri pengolahan tembakau, terjadinya penurunan nilai investasi yang 
cukup tajam antara lain disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat karena 
pandemi COVID-19, adanya kenaikan tarif cukai pada tahun 2020 serta simplifikasi tarif 
cukai yang diwacanakan akan segera diberlakukan, yang menyebabkan menurunnya 
pertumbuhan pada sektor industri ini turut mempengaruhi minat investor untuk 
berinvestasi. 

Secara umum, penurunan nilai investasi pada beberapa sektor industri agro sangat 
dipengaruhi oleh berlangsungnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelemahan 
ekonomi global sehingga menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya. 

e. Untuk IKSP “Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro”, pada tahun 
2020 kegiatan yang diusulkan untuk mendukung pencapaian sasaran ini tidak 
mendapatkan alokasi anggaran (Pemetaan kebutuhan bahan baku industri agro), sehingga 
indikator ini tidak digunakan. 

 

Perspektif Customer 

(2) Sasaran strategis kedua (SP2) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 
tahun 2020 adalah “Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro” yang 
diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Capaian IKSP Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Industri Agro 

SP IKSP 
2018 2019 2020 

Satuan 
T R 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 

Tidak digunakan 
sebagai indikator 

11 8 72,73 Perusa-
haan 

Kontribusi ekspor produk industri 
agro berteknologi tinggi  

Tidak digunakan 
sebagai indikator 

1,88 1,95 103,7 % 

 

a. IKSP “Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 
3.0 di sektor industri agro” dengan target sebanyak 11 perusahaan. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin, sepanjang tahun 
2019-2020 terdapat 64 perusahaan sektor industri agro yang telah melakukan self 
assessment INDI 4.0. Dari 64 perusahaan tersebut, hanya terdapat 8 perusahaan yang 
mendapatkan nilai INDI 4.0 > 3.0, yaitu: 

1) PT. Coca Cola Bottling Indonesia 
2) PT. Kebun Tebu Mas 
3) PT. Nestle Indonesia 
4) PT. Indolakto 
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5) PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk 
6) PT. Nutrifood Indonesia 
7) PT. Greenfields Indonesia 
8) PT. Unilever Indonesia 

Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 72,7%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya karena belum digunakan menjadi indikator kinerja. 

Dalam proses self assesment INDI 4.0 tersebut, Kemenperin melalui BPPI dan Direktorat 
Jenderal Industri Agro melakukan pendampingan kepada perusahaan. Selain 
pendampingan, pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Industri Agro juga telah melaksanakan 
Bimbingan Teknis Industry 4.0 Transformasi SDM yang diikuti oleh SDM dari perusahaan-
perusahaan sektor indutri agro. Sempat terhenti pada tahun 2020 karena tidak 
mendapatkan dukungan anggaran, namun pada tahun 2021 kegiatan untuk mendukung 
peningkatan INDI 4.0 kembali dilaksanakan baik berupa pendampingan industri maupun 
bimbingan teknis transformasi SDM. 

b. IKSP “Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi” dengan target sebesar 
1,88%. Berdasarkan data ekspor impor dari BPS, nilai ekspor produk industri berteknologi 
tinggi sektor industri agro pada tahun 2020 adalah sebesar US$ 3,18 Milyar, sedangkan total 
ekspor produk industri berteknologi tinggi adalah sebesar US$ 163,3 1 Milyar, maka realisasi 
kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi tahun 2020 adalah sebesar 1,95% 
sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 103,7%. Capaian untuk indikator ini 
tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak digunakan sebagai 
indikator kinerja. 

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. Sejalan dengan meningkatnya nilai ekspor produk turunan sawit pada tahun 2020, nilai 
ekspor produk industri agro berteknologi tinggi juga mengalami kenaikan. Hal ini terjadi 
karena adanya kenaikan harga komoditi pada tahun 2020. 

 
(3) Sasaran strategis ketiga (SP3) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 

tahun 2020 adalah “Meningkatnya kemampuan industri agro dalam negeri” yang diukur melalui 
indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.6. Capaian IKSP Meningkatnya Kemampuan Industri Agro Dalam Negeri 

SP IKSP 
2018 2019 2020 

Satuan 
T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
kemampuan 
industri agro 
dalam negeri 

Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata Tertimbang) 

Tidak digunakan 
sebagai indikator 

54,75 45,93 82,90 % 

Peningkatan jumlah produk hilir 
industri agro 

Tidak digunakan 
sebagai indikator 

2 2 100 Diversifi
kasi 

Produk 
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a. IKSP “Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)” dengan target 
sebesar 54,75%. Berdasarkan pemantauan sertifikasi TKDN pada laman web 
http://tkdn.kemenperin.go.id/, pada tahun 2020 terdapat 15 perusahaan yang telah 
mengajukan sertifikasi TKDN yang merupakan produk furnitur, kertas dan makanan dengan 
nilai rata-rata berdasarkan sertifikat TKDN yang telah diterbitkan adalah sebesar 45,39% 
sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 82,90%. Realisasi ini tidak dapat 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak digunakan sebagai indikator 
kinerja. 

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.  

b. IKSP “Peningkatan jumlah produk hilir industri agro” dengan target sebanyak 2 diversifikasi 
produk. Selain mendorong industri untuk melakukan sertifikasi TKDN, Direktorat Jenderal 
Industri Agro juga mempunyai tugas untuk melakukan pendalaman struktur industri, sejalan 
dengan program hilirisasi. Pada awal tahun 2020 semula direncanakan untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, yaitu: 

- Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, dengan 
target output sebanyak 2 diversifikasi produk 

- Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan dengan 
target output sebanyak 1 diversifikasi produk 

Akan tetapi sehubungan dengan terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), alokasi anggaran untuk kegiatan 
Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan mengalami 
pemotongan seluruhnya, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan. Pada tahun 
2020, telah diselesaikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan dan telah dihasilkan 2 diversifikasi produk yaitu produk pulp 
berbahan baku sereh wangi, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 
100%. 

 
(4) Sasaran strategis keempat (SP4) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 

tahun 2020 adalah “Meningkatnya penguasaan pasar industri agro” yang diukur melalui 
indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.7. Capaian IKSP Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro 

SP IKSP 
2018 2019 2020 

Satuan 
T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro 

Pertumbuhan 
ekspor produk 
industri agro 

- -1,06 - -6,60 0,28 6,60 2.357,1 % 

Kontribusi 
ekspor produk 
industri agro 
terhadap total 
ekspor  

- 24,57 - 24,66 31,0 29,0 93,55 % 

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

Tidak digunakan sebagai indikator 

5,95 14,35 0 % 

 

a. IKSP “Pertumbuhan ekspor produk industri agro” dengan target sebesar 0,28%. 
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk industri agro tahun 2019 adalah 
sebesar 44,49 Milyar USD dan nilai ekspor tahun 2020 adalah sebesar 47,97 Milyar USD 
sehingga terjadi pertumbuhan ekspor sebesar 6,60%. Capaian untuk indikator ini adalah 
sebesar 2.357,1%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2020 terjadi 
pertumbuhan ekspor sektor industri agro sebesar 6,60%, sedangkan pada tahun 2019 
ekspor industri agro mengalami penurunan sebesar 6,60% dan pada tahun 2018 mengalami 
penurunan sebesar 1,06%. 

Peningkatan nilai ekspor terjadi pada sektor industri makanan baik komoditi turunan kelapa 
sawit maupun non-kelapa sawit, meningkat dari 27,23 Milyar USD pada tahun 2019 menjadi 
sebesar 31,09 Milyar USD pada tahun 2020. Peningkatan ekspor sektor industri makanan 
didominasi oleh produk turunan sawit yang membukukan nilai ekspor sebesar 19,9 Milyar 
USD. Selain turunan sawit, komoditi non-sawit juga mengalami kenaikan ekspor menjadi 
sebesar 11,19 Milyar USD pada tahun 2020. Komoditi makanan non-sawit yang 
membukukan ekspor terbesar yaitu udah dibekukan, makanan olahan lainnya, mentega, 
lemak dan minyak kakao, margarin serta biota air lainnya diolah atau diawetkan. 

Peningkatan selanjutnya terjadi pada komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu dari 
sebesar 1,51 Milyar USD pada tahun 2019, meningkat menjadi sebesar 1,66 Milyar USD pada 
tahun 2020. Meskipun dalam situasi pandemi, namun komoditi furnitur tetap mengalami 
peningkatan ekspor pada tahun 2020, terutama pada triwulan IV. Hal ini antara lain terjadi 
karena mulai normalnya aktivitas di negara tujuan ekspor seiring dengan pemberian vaksin 
COVID-19. Pemulihan kegiatan ekspor akan sangat erat kaitannya dengan kecepatan 
tersedianya vaksin di masing-masing negara tujuan ekspor furnitur Indonesia. 

Pada komoditi hasil pencetakan umum dan khusus juga mengalami peningkatan dari 32,41 
Juta USD menjadi sebesar 37,05 Juta USD. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada 
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komoditi minuman, karet hulu, kertas dan barang dari kertas, pengolahan tembakau dan 
kayu. Penurunan ekspor ini secara umum merupakan dampak dari berlangsungnya pandemi 
COVID-19 yang menyebabkan adanya penurunan daya beli serta sebagai akibat dari adanya 
pembatasan aktivitas/lockdown di negara-negara tujuan ekspor. 

Secara umum pertumbuhan ekspor produk industri agro ini antara lain dipengaruhi oleh 
adanya kenaikan harga komoditi produk turunan sawit (karena ekspor industri agro 
didominasi oleh produk turunan sawit) meskipun secara volume, jumlah ekspor mengalami 
penurunan.  

b. IKSP “Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor” dengan target sebesar 
31,0%. Pada tahun 2020, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk industri 
agro adalah sebesar 47,423 Milyar USD dan nilai ekspor nasional adalah sebesar 163,306 
Milyar USD, sehingga kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor nasional 
tahun 2020 adalah sebesar 29,04% sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 
93,55%. Jika dibandingkan dengan kontribusi ekspor pada tahun 2018 sebesar 24,57% dan 
tahun 2019 sebesar 24,66%, pada tahun 2020 terjadi peningkatan kontribusi ekspor menjadi 
sebesar 29,04%. 

Ekspor terbesar produk industri agro tahun 2020 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 bamboo, 
pengolahan tembakau, produk minuman dan terkahir produk industri pencetakan umum 
dan khusus. 

Meskipun dalam masa pandemi, kontribusi sektor industri agro justru mengalami 
peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri agro merupakan sektor yang 
berperan penting dalam ekspor nasional. Kontribusi ekspor yang meningkat, menunjukkan 
terjadinya penurunan kontribusi ekspor pada sektor lainnya. 

c. IKSP “Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas” 
dengan target sebesar 5,95%. Pada tahun 2020 berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai 
impor bahan baku sektor industri agro adalah sebesar 396,0 Trilyun Rupiah, sedangkan nilai 
PDB sektor industri nonmigas adalah sebesar 2.760,44 Trilyun Rupiah, sehingga rasio impor 
bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri nonmigas adalah sebesar 14,35%. 
Karena target indikator ini bersifat minimasi, maka capaian untuk indikator ini adalah 
sebesar 0%. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 
karena tidak digunakan sebagai indikator kinerja. 

Tingginya impor bahan baku sektor industri agro menunjukkan lemahnya kondisi hulu agro 
nasional yang tidak 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 mencanangkan program substitusi impor 
yang jika terimplementasi dengan baik, diharapkan akan mampu menurunkan nilai impor 
pada sektor industri agro. 
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d. Untuk IKSP “Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor”, 
pada tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini, Sekretariat Direktorat Jenderal 
Industri Agro melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

- 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 

Akan tetapi sehubungan dengan terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), alokasi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut 
mengalami pemotongan, sehingga rangkaian pelaksanaan Export Coaching dan Temu Bisnis 
tidak dapat dilaksanakan hingga selesai. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian Perjanjian 
Kinerja tahun 2020 dan indikator kinerja ini tidak lagi digunakan. 
 

Perspektif Internal Process 

(5) Sasaran strategis kelima (SP5) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 
tahun 2020 adalah “Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif” yang 
diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.8. Capaian IKSP Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Agro yang Efektif 

SP IKSP 
2018 2019 Satu-

an 
2020 Satu-

an T R T R T R C (%) 

Tersedianya 
kebijakan 
pembangunan 
industri agro 
yang efektif 

Rancangan 
peraturan 
kebijakan 
sektor 
industri 
agro yang 
diselesaikan 

1 4 2 4 R 
Pera-
turan 

11 14,29 129,91 % 

 

IKSP “Rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro yang diselesaikan” dengan target 
sebesar 11%. Pada tahun 2020, semula Direktorat Jenderal Industri Agro mengusulkan 11 
rancangan peraturan, namun setelah dilakukan penelaahan oleh Biro Hukum dan Organisasi, 
hanya 7 rancangan peraturan yang disetujui dan telah dimasukkan ke dalam Program 
Penyusunan Peraturan (Progsun) Kemenperin tahun 2020. Adapun usulan rancangan peraturan 
tersebut adalah:  

1) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib 

2) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib 

3) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi 
Persetujuan Impor Gula 

4) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib 
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5) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Kertas Pembentuk Rokok secara Wajib 

6) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Cara 
Produksi Pangan Olahan yang Baik 

7) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib 

Selain itu, 4 rancangan peraturan yang tidak diakomodir di dalam Progsun akan tetap diakomodir 
untuk dibahas oleh Direktorat Jenderal Industri Agro karena dianggap penting, namun tidak 
diprioritaskan untuk diselesaikan pada tahun 2020 (Rancangan Permenperin Mandiri). Keempat 
rancangan peraturan tersebut adalah: 

1) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia Biskuit Secara Wajib 

2) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia tentang Minyak Goeng Sawit secara Wajib (Revisi) 

3) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Road Map Pengembangan Industri 
Bahan Bakar Hijau (Greenfuel) 

4) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Road Map Pengembangan Industri 
Atsiri Nasional  

Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan pembahasan atas rancangan-rancangan peraturan dengan 
rincian sebagaimana tersebut di atas. Dari 7 rancangan peraturan yang ditargetkan di dalam 
Progsun, terdapat 1 rancangan peraturan yang telah selesai dan telah disahkan pada tahun 2020 
yaitu Permenperin No. 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas 
dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib. Sehingga tahun 2020 realisasi indikator ini 
adalah sebesar 1 rancangan peraturan dari target sebanyak 7 rancangan atau sebesar 14,29%, di 
mana tingkat capaiannya adalah sebesar 129,91% dari target sebesar 11%. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan 
mengalami penurunan, namun meskipun demikian masih tetap mampu memenuhi target yang 
ingin dicapai. Penurunan jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan ini antara lain diakibatkan 
oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan rapat-rapat pembahasan dan rapat 
koordinasi sempat mengalami kendala. 
 

(6) Sasaran strategis keenam (SP6) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 
tahun 2020 adalah “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro yang 
berdaya saing dan berkelanjutan” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai 
berikut: 

Tabel 3.9. Capaian IKSP Terselenggaranya Urusan Pemerintahan  
Di Bidang Industri Agro yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 

SP IKSP 
2018 2019 Satu-

an 
2020 Satu-

an T R T R T R C (%) 

Terselenggaran
ya urusan 
pemerintahan 
di bidang 

Kerja sama 
sektor 
industri 

Tidak 
digunakan 

sebagai 
indikator 

6 6 Masuk
an 

posisi 

96 100 104,17 % 
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SP IKSP 
2018 2019 Satu-

an 
2020 Satu-

an T R T R T R C (%) 
industri agro 
yang berdaya 
saing dan 
berkelanjutan 

agro yang 
aktif diikuti 

kerja 
sama 

 

IKSP “Kerja sama sektor industri agro yang aktif diikuti” dengan target sebesar 96%. Kerja sama 
yang dibahas oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 yaitu: 
1) Indonesia-Taiwan Dialogue on Food Industry 
2) Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 
3) Indonesia Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement 
4) ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - Pharmaceutical Product 

Working Group 
5) Implementasi Economic Coorperation Program-Comprehensive Economic Partnership 

Agreement 

Sepanjang tahun 2020, Ditjen Industri Agro berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan 
posisi sektor industri agro pada kelima kerja sama tersebut, sehingga realisasi untuk indikator ini 
adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 104,17%. Jika dibandingkan dengan capaian 
pada tahun 2019, jumlah kerja sama yang diikuti mengalami penurunan. Hal ini antara lain 
sebagai akibat dari mewabahnya COVID-19 yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan 
sidang-sidang kerja sama internasional dan adanya pengalihan pelaksanaan rapat-rapat 
koordinasi penyusunan masukan posisi maupun sidang menjadi dilaksanakan secara daring. 
 

(7) Sasaran strategis ketujuh (SP7) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 
tahun 2020 adalah “Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro” yang 
diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.10. Capaian IKSP Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Sektor Industri Agro 

SP IKSP 
2018 2019 2020 Satuan 

T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
pengendalian 
dan pengawasan 
sektor industri 
agro 

Pengendalian dan 
pengawasan 
industri di sektor 
industri agro 

Tidak digunakan sebagai 
indikator 

40 123 307,5 Perusa-
haan 

 

IKSP “Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro” dengan target sebanyak 
40 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, serta pengawasan lainnya. Semula pelaksanaan kegiatan yang 
mendukung pencapaian target kinerja ini mengalami kendala akibat merebaknya pandemi 
COVID-19 di mana untuk mencegah penyebaran wabah tersebut, pada tanggal 16 Maret 2020 
diterbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan 
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Penyebaran dan Perlindungan Terhadap Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan 
Kementerian Perindustrian bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian 
dihimbau untuk menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah terutama ke daerah-
daerah yang terdampak COVID-19.  Namun dengan adanya relaksasi aktivitas pada akhir triwulan 
III tahun 2020, maka pelaksanaan kegiatan ini dapat dilanjutkan kembali. Sepanjang tahun 2020, 
telah dilaksanakan pengawasan ke 123 perusahaan sektor industri agro dengan rincian: 

- Pengawasan perusahaan sektor industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 40 
perusahaan 

- Pengawasan perusahaan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 56 
perusahaan 

- Pengawasan perusahaan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 
sebanyak 27 perusahaan 

Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 307,5%. Capaian ini tidak dapat 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak digunakan sebagai indikator kinerja. 

 
Perspektif Learn & Growth 

(8) Sasaran strategis kedelapan (SP8) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 
tahun 2020 adalah “Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan 
berkepribadian” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.11. Capaian IKSP Terwujudnya ASN  
Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian 

SP IKSP 
2018 2019 2020 Satuan 

T R T R T R C (%) 

Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

Terwujudnya ASN 
Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

Tidak digunakan sebagai 
indikator 

70 87,99 125,7 Indeks 

 

IKSP “Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan 
berkepribadian” dengan target indeks sebesar 70. Pencapaian indikator ini diperoleh melalui 
pengukuran agregat dari 3 variabel, yaitu: 

a) Presentase nilai kinerja pegawai minimal Baik  

Kinerja pegawai dengan kategori ‘Baik’ didasarkan pada nilai rata-rata kinerja pegawai 
Direktorat Jenderal Industri Agro minimal 70. Berdasarkan data pada 
intranet.kemenperin.go.id, dari 108 pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro yang dinilai 
pada tahun 2020, sebanyak 107 pegawai memiliki nilai kinerja diatas 70, sehingga realisasi 
untuk variabel ini adalah sebesar 99,07%. 

b) Persentase tingkat kehadiran pegawai 

Persentase tingkat kehadiran pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro diambil dari data 
absensi pegawai pada Intranet Kemenperin. Sehubungan dengan adanya surat edaran 
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Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang penghentian 
sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Coronavirus 
Disease (COVID-19) di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka data persentase 
tingkat kehadiran pegawai Ditjen Industri Agro hanya dapat dihitung dari bulan Januari 
sampai dengan Maret tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Intranet 
Kemenperin, realisasi untuk variabel ini adalah sebesar 76%. 

c) Persentase tingkat kepatuhan LHKASN/LHKPN. 

Berdasarkan data kepatuhan pegawai yang telah melakukan pelaporan LHKASN/LHKPN di 
lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebanyak 96 pegawai dari jumlah total 
pegawai 108 orang. Sehingga realisasi untuk variabel ini adalah sebesar 88,89%. 

Berdasarkan data tiga variabel di atas, realisasi untuk indikator kinerja Indeks kompetensi, 
professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 87,99%, 
sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 125,70%. Capaian ini tidak dapat 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak digunakan sebagai indikator kinerja. 

(9) Sasaran strategis kesembilan (SP9) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 
tahun 2020 adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro” 
yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.12. Capaian IKSP Meningkatnya Kualitas  
Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Agro 

SP IKSP 
2018 2019 2020 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 

60 36,36 70 51,61 71 61,94 87,24 % 

 

IKSP “Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi” dengan target sebesar 
71%. Pencapaian indikator kinerja ini dihitung 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 Ditjen Industri Agro lantai 17 dan 18 untuk keperluan terkait 
pendidikan maupun pengembangan usaha. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat 
sebanyak 155 pertanyaan terkait sektor industri agro dan telah terjawab sebanyak 96 
pertanyaan sehingga realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 61,94%.  

Dari data jumlah pertanyaan masyarakat (Gambar 3.1) dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 
2020 masih berada di bawah target yang ditetapkan dengan tingkat capaian hanya sebesar 
87,24% dari target sebesar 71%. Namun realisasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan 
dengan tahun 2019 sebesar 51,61% dan tahun 2018 sebesar 36,36%. Hal ini tidak lepas dari 
upaya perbaikan koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 
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dalam mengatasi kendala karena tidak tercapainya target indikator kinerja ini pada tahun 2019. 
Adapun beberapa permintaan data yang belum dapat dijawab tepat waktu dikarenakan adanya 
kendala dalam proses distribusi pertanyaan dari Biro Humas, di mana pelimpahan pertanyaan 
ke Direktorat Jenderal Industri Agro dilakukan mendekati tenggat waktu menjawab sehingga 
Direktorat Jenderal Industri Agro tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut secara tepat 
waktu. Selain itu juga terdapat pendistribusian pertanyaan masyarakat yang kurang tepat (tidak 
sesuai dengan tusi/bidangnya) sehingga unit kerja mengalami kesulitan dalam menjawab. 
Kendala-kendala ini telah disampaikan kepada Biro Humas, akan tetapi belum ada tindak lanjut 
lebih jauh untuk mengatasi hal ini. Di samping itu, dapat dilihat bahwa terdapat admin yang 
tidak aktif menjawab permintaan data yaitu admin pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan. Kedepannya diharapkan ada peran lebih aktif dari seluruh Unit Eselon II di 
lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga target pada indikator ini dapat tercapai 
pada masa yang akan datang. 

 

Gambar. 3.1 Jumlah Pertanyaan Masyarakat 

  
 
(10) Sasaran strategis kesepuluh (SP10) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 

tahun 2020 adalah “Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, 
efisien, dan berorientasi pada layanan prima” yang diukur melalui indikator kinerja dan 
capaiannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.13. Capaian IKSP Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal  
Industri Agro yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima 

SP IKSP 
2018 2019 2020 

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 

Tidak digunakan sebagai 
indikator 

80 83,82 104,78 Nilai 

Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

Tidak digunakan sebagai 
indikator 

83 79,75 96,08 Nilai 

Indeks Penerapan 
Manajemen Risiko (MRI) 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

3,2 3,37 3,25 3,67 3,3 3,67 102,03 Indeks 

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

Tidak digunakan sebagai 
indikator 

71 100 140,85 % 

Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

Tidak 
digunakan 

sebagai 
indikator 

- 78 76 78 102,63 Nilai 

Tingkat kepuasan pegawai 
atas ketersediaan dan 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana  

Tidak digunakan sebagai 
indikator 

81 81,75 100,93 % 

 

a. IKSP “Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target nilai sebesar 80. Nilai IKPA 
Direktorat Jenderal Industri Agro diukur berdasarkan 13 kriteria/indikator terkait 
pengelolaan anggaran. Adapun 13 kriteria/indikator tersebut adalah revisi DIPA, halaman III 
DIPA, pengelolaan UP, LPJ Bendahara, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, 
penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian/kesalahan SPM, PAGU 
minus, dispensasi SPM dan konfirmasi capaian output. Indikator pelaksanaan anggaran ini 
diukur secara bulanan/triwulanan melalui laman OMSPAN. Pada akhir tahun 2020, nilai IKPA 
Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 83,82, sehingga capaian untuk indikator ini 
adalah sebesar 104,78%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya karena tidak digunakan sebagai indikator kinerja. 

b. IKSP “Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target nilai 
sebesar 83. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro 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). 
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Dari hasil penilaian laporan keuangan tahun 2019 Unit Eselon I Kementerian Perindustrian 
yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2020, nilai yang diperoleh Direktorat Jenderal 
Industri Agro adalah sebesar 79,75, sehingga tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 
96,08%.  

Nilai yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro masih berada di bawah target yang 
ditetapkan, hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan, antara lain terdapat perbedaan 
(tidak konsisten) dalam penyampaian data keuangan antara narasi dengan tabel yang 
ditampilkan, masih terdapat penjelasan yang tidak tercantum dalam catatan atas laporan 
keuangan (CaLK) sebagaimana format yang telah diatur dalam PMK No. 20 Tahun 2016, 
lampiran CaLK yang kurang lengkap serta masih terdapat banyak temuan hasil pemeriksaan 
BPK. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak 
digunakan sebagai indikator kinerja. 

c. IKSP “Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro” 
dengan target indeks sebesar 102,03. Indeks Penerapan Manajemen Risiko diukur 
berdasarkan 2 area penilaian, yaitu kapabilitas (6 komponen) dan hasil (15 sub komponen). 
Pengukuran Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) tahun 2020 tingkat Kementerian 
Perindustrian telah dilaksanakan pada triwulan IV (akhir Desember) tahun 2020 oleh Biro 
Keuangan, namun untuk penilaian tingkat Eselon I tidak dilaksanakan, sehingga untuk 
realisasi indikator kinerja ini menggunakan nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri 
Agro tahun 2019. Pada tahun 2019, Ditjen Industri Agro memperoleh tingkat maturitas 
penyelenggaran SPIP pada level “Terdefinisi” atau level 3 dari level 5 maturitas SPIP. Dari 
pengukuran 25 fokus penilaian maturitas, Direktorat Jenderal Industri Agro memperoleh 
nilai sebesar 3,367, sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 102,03%. Nilai 
maturitas SPIP Ditjen Industri Agro tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan 
dengan tahun 2018, hal ini terjadi karena rekomendasi-rekomendasi perbaikan dari hasil 
penilaian tahun 2018 telah ditindaklanjuti. 

Tingkat maturitas “Terdefinisi” dimaksudkan bahwa Ditjen industri Agro telah menerapkan 
praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas 
pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai sehingga masih perlu 
banyak perbaikan dan penambahan data dukung antara lain membuat dan menetapkan 
pedoman pengolahan TI, buku manual pengoperasian program aplikasi internal yang 
digunakan, membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendelegasian 
wewenang, melakukan penyempurnaan dan keselarasan atas identifikasi resiko, analisis 
risiko, LKK SPIP, hingga kepada daftar pemantauan risiko, dan melakukan evaluasi secara 
berkala yang terjadwal dan terdokumentasi pada setiap prosedur atau kegiatan terutama 
terhadap sub unsur SPIP tersebut. 

d. IKSP “Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal 
Industri Agro” dengan target sebesar 71%. Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap 
Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri Agro dihitung berdasarkan perbandingan 
barang persediaan terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Agro. Pada akhir 
tahun 2020 total barang persediaan adalah sebesar Rp. 231.556.300,- sedangkan jumlah 
aset lancar Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar Rp. 231.556.300,- sehingga 
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Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri 
Agro adalah sebagai berikut: 

        % Nilai Pengelolaan BMN  
        Terhadap Total Aset Lancar                 =      Rp.  231.556.300,-   x  100% 
        Direktorat Jenderal Industri Agro                Rp. 231.556.300,- 
       =      100 % 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa capaian untuk indikator ini adalah sebesar 
140,85%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena 
tidak digunakan sebagai indikator kinerja. 

e. IKSP “Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro” dengan target nilai sebesar 76. Nilai 
Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro diukur melalui pengawasan kearsipan internal 
dan pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Biro Umum. Pada tahun 2020, 
penilaian kearsipan tidak dilaksanakan karena terkendala pandemi COVID-19 sehingga 
realisasi untuk indikator ini menggunakan nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro 
tahun 2019. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Industri Agro memperoleh nilai kearsipan 
sebesar 78 dan termasuk dalam kategori Unit Kearsipan II. Capaian untuk indikator ini adalah 
sebesar 102,63%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 
karena tidak digunakan sebagai indikator kinerja. 

f. IKSP “Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana” dengan target sebesar 81%. 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. Selama tahun 2020, bentuk pelayanan lain yang disediakan oleh 
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro adalah dengan melakukan tes kesehatan (Rapid 
Test, SWAB Antigen, dan SWAB PCR) secara berkala terhadap seluruh pegawai dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan penyebaran 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 Direktorat 
Jenderal Industri Agro dalam rangka menunjang 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 
kinerja rata-rata untuk kriteria “Ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana” 
sebesar 3,27 dari skala 4 atau sebesar 81,75%, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 
sebesar 100,93%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 
karena tidak digunakan sebagai indikator kinerja 

 
(11) Sasaran strategis kesebelas (SP11) yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada 

tahun 2020 adalah “Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi 
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program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro” yang diukur melalui indikator kinerja 
dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.14. Capaian IKSP Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan dan 
Evaluasi Program Kegiatan Pada Direktorat Jenderal Industri Agro 

SP IKSP 
2018 2019 2020 

Satuan 
T R T R T R C (%) 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggar
aan dan 
evaluasi 
program 
kegiatan pada 
Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro 

Tingkat 
kesesuaian 
dokumen 
perencanaan 
dengan rencana 
program dan 
kegiatan 
prioritas 
nasional 

95 100 100 100 95,5 100 104,71 % 

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

78 88,1 80 84,77 78 86,51 110,91 Nilai 

 

a. IKSP “Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan 
prioritas nasional” dengan target sebesar 95,5% yang diukur berdasarkan kesesuaian antara 
dokumen rencana kerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 dengan kegiatan 
prioritas nasional tahun 2020. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Industri Agro 
mendapatkan tugas terkait program prioritas nasional sebagaimana yang tercantum di 
dalam dokumen RPJMN yaitu “Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan 
Kerja” 

Untuk mendukung keberhasilan kegiatan prioritas nasional tersebut, telah ditetapkan 
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai berikut: 

Tabel 3.15 Kegiatan Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

Program 
Prioritas 

Kegiatan Prioritas Unit Eselon II Output Target APBNP 
2020 

02-Peningkatan 
Nilai Tambah 
dan Investasi di 
Sektor Riil dan 
Industrialisasi 

01-Peningkatan 
industri berbasis 
pertanian 
terintegrasi hulu-
hilir 

04-Direktorat 
Industri Hasil 
Hutan dan 
Perkebunan 

031-Rekomendasi kebijakan 
dalam rangka peningkatan 
daya saing dan produktivitas 
Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

3 Rekomen-
dasi 

06-Perbaikan 
iklim usaha dan 
peningkatan 
investasi  

05-Direktorat 
Industri 
Minuman, 
Hasil 
Tembakau 

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

6 Rekomen-
dasi 
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Program 
Prioritas 

Kegiatan Prioritas Unit Eselon II Output Target APBNP 
2020 

06-Perbaikan 
iklim usaha dan 
peningkatan 
investasi  

dan Bahan 
Penyegar 
  

054-Penyusunan Profil 
Investasi Industri Minuman 
Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar 

3 Profil 
Investasi 

06-Perbaikan 
iklim usaha dan 
peningkatan 
investasi  

06-Direktorat 
Industri 
Makanan, 
Hasil Laut dan 
Perikanan 
  
  

025-Profil Investasi Industri 
Prioritas Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

3 Profil 
Investasi 

06-Perbaikan 
iklim usaha dan 
peningkatan 
investasi  

035-Verifikasi Kebutuhan 
bahan baku industri pangan 

4 Industri 
Pangan 

06-Perbaikan 
iklim usaha dan 
peningkatan 
investasi  

043-Pengembangan Industri 
Antara Berbahan Baku Hasil 
Samping Hasil Perikanan 

1 Industri 

04-Peningkatan 
Ekspor Bernilai 
Tambah Tinggi 
dan Penguatan 
Tingkat 
Komponen 
Dalam Negeri 
(TKDN) 

02-Peningkatan 
akses dan 
pendalaman 
pasar ekspor 

 04-Direktorat 
Industri Hasil 
Hutan dan 
Perkebunan 
  

053-Rekomendasi kebijakan 
peningkatan ekspor dan 
jaminan pasokan bahan baku 
industri hasil hutan dan 
perkebunan melalui fora 
kerjasama internasional 

3 Rekomen-
dasi 

01-Peningkatan 
diversifikasi, nilai 
tambah, dan daya 
saing produk 
ekspor dan jasa  

070-Penyusunan Business 
Plan Green Gasoline Stand 
Alone 

1 Business 
Plan 

03-Peningkatan 
efektivitas Free 
Trade Agreement 
(FTA) dan 
diplomasi 
ekonomi 

 05-Direktorat 
Industri 
Minuman, 
Hasil 
Tembakau 
dan Bahan 
Penyegar 

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

2 Posisi 
Runding 

02-Peningkatan 
akses dan 
pendalaman 
pasar ekspor 

07-Sekretariat 
Ditjen Industri 
Agro 
  

006-Export Coaching bagi 
Dunia Usaha Sektor Industri 
Agro 

30 SDM 
Perusa-haan 

02-Peningkatan 
akses dan 
pendalaman 
pasar ekspor 

013-Fasilitasi Peningkatan 
Ekspor Produk Industri 
Berbasis Agro Melalui Temu 
Bisnis dan Promosi Pada 
Pameran Berskala 
Internasional 

1 Perusa-haan 

05-Penguatan 
Pilar 
Pertumbuhan 
dan Daya Saing 
Ekonomi 

02-Optimalisasi 
pemanfaatan 
teknologi digital 
dan industry 4.0 

 05-Direktorat 
Industri 
Minuman, 
Hasil 
Tembakau 
dan Bahan 
Penyegar 

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

1 Kemitra-an 



 

51 
 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sehubungan dengan merebaknya pandemi COVID-19, 
mengakibatkan Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis, diantaranya 
dengan melakukan realokasi anggaran untuk menangani wabah tersebut dengan 
menerbitkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19). Dengan terbitnya Perpres ini, maka dilakukan refocusing anggaran pada 
Direktorat Jenderal Industri Agro yang mengakibatkan adanya pemotongan anggaran pada 
beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian program prioritas 
nasional tersebut mengalami pemotongan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat 
dilanjutkan hingga selesai.  

Karena kegiatan prioritas nasional telah terakomodir di dalam dokumen perencanaan 
Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020, maka realisasi untuk indikator ini adalah 
sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 104,71%. Jika dibandingkan dengan capaian 
pada tahun 2018 dan 2019, capaian pada tahun 2020 terus konsisten sebesar 100%. Hal ini 
terjadi karena pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Direktorat Jenderal 
Industri Agro juga mengacu kepada dokumen RPJMN yang memuat program prioritas 
nasional. 

b. IKSP “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal 
Industri Agro” dengan target nilai sebesar 78. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Agro diukur berdasarkan hasil evaluasi 
SAKIP tahun 2019 yang akan diselenggarankan pada bulan Agustus tahun 2020 oleh 
Inspektorat Jenderal. Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas 
Implementasi Sistem, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana penilaian 
dilaksanakan terhadap 5 indikator, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 
pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal 
Industri Agro tahun 2019 adalah sebesar 86,51 dengan predikat kategori A, sehingga capaian 
untuk indikator ini adalah sebesar 110,91%. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 
2019, nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2020 mengalami peningkatan. 
Hal ini karena hal-hal yang direkomendasikan oleh tim evaluator, telah ditindaklanjuti oleh 
Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga nilai SAKIP mengalami peningkatan. 

 
 Secara keseluruhan, pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Startegis dari Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.16. Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rencana Strategis Direktorat 
Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Realisasi 

Capaian  

(%) 
Satuan 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya 
daya saing dan 

1. Persentase tenaga kerja di 
sektor industri agro 
terhadap total pekerja  

6,62 6,62 100,0 % 
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Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Realisasi 

Capaian  

(%) 
Satuan 

kemandirian 
industri agro 

2. Produktivitas tenaga kerja 
sektor industri agro 

116,1 118,5 102,1 Juta Rupiah/ 
Org/Tahun 

3. Produktivitas sektor 
industri agro 

1,79 1,54 86,03 Nilai 

4. Nilai realisasi investasi 
industri agro 

70,77 71,72 101,3 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 

11 8 72,73 Perusahaan 

2. Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi 
tinggi  

1,88 1,95 103,7 % 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan 
industri agro 
dalam negeri 

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

54,75 45,93 82,90 % 

2. Peningkatan jumlah produk 
hilir industri agro 

2 2 100,0 Diversifikasi 
Produk 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro 

1. Pertumbuhan ekspor 
produk industri agro 

0,28 6,60 2.357,1 % 

2. Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor  

31,0 29,0 93,55 % 

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

5,95 14,35 0 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya 
kebijakan 
pembangunan 
industri agro yang 
efektif 

1. Rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri 
agro yang diselesaikan  

11 14,29 129,91 % 

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

1. Kerja sama sektor industri 
agro yang aktif diikuti 

96 100 104,17 % 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan 
sektor industri 
agro 

 

1. Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri agro 

40 123 307,5 Perusahaan 
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Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Realisasi 

Capaian  

(%) 
Satuan 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

1. Indeks kompetensi, 
professional, dan integritas 
pegawai Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

70 87,99 125,7 Indeks 

SP9 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
data dan informasi 
sektor industri 
agro 

1. Permintaan data dan 
informasi stakeholder yang 
dapat dipenuhi 

71 61,94 87,24 % 

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

1. Nilai IKPA Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

80 83,82 104,78 Nilai 

2. Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

83 79,75 96,08 Nilai 

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

3,3 3,67 102,03 Indeks 

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

71 100 140,85 % 

5. Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

76 78 102,63 Nilai 

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

81 81,75 100,93 % 

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 

95,5 100 104,71 % 

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

78 86,51 110,91 Nilai 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata target Indikator 
Kinerja Sasaran Strategis pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 
2020 adalah sebesar 200,7% meskipun terdapat 7 dari 24 target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
yang tidak tercapai. 
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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 2020. 
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel. 3.17. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Realisasi 

Capaian  

(%) 
Satuan 

TUJUAN 

Tj Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri 
agro 

1,53 0,44 28,76 % 

2. Kontribusi PDB industri 
agro terhadap PDB nasional 

9,36 9,39 100,32 % 

3. Jumlah tenaga kerja di 
sektor industri agro 

8,68 8,50 99,68 Juta Orang 

4. Nilai ekspor produk industri 
agro 

48,60 47,42 97,57 Milyar USD 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya 
daya saing dan 
kemandirian 
industri agro 

1. Persentase tenaga kerja di 
sektor industri agro 
terhadap total pekerja  

6,62 6,62 100,0 % 

2. Produktivitas tenaga kerja 
sektor industri agro 

116,1 118,5 102,1 Juta Rupiah/ 
Org/Tahun 

3. Produktivitas sektor 
industri agro 

1,79 1,54 86,03 Nilai 

4. Nilai realisasi investasi 
industri agro 

70,77 71,72 101,3 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 

11 8 72,73 Perusahaan 

2. Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi 
tinggi  

1,88 1,95 103,7 % 

SP3 Meningkatnya 
kemampuan 
industri agro 
dalam negeri 

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

54,75 45,93 82,90 % 

2. Peningkatan jumlah produk 
hilir industri agro 

2 2 100,0 Diversifikasi 
Produk 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro 

1. Pertumbuhan ekspor 
produk industri agro 

0,28 6,60 2.357,1 % 

2. Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor  

31,0 29,0 93,55 % 
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Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Realisasi 

Capaian  

(%) 
Satuan 

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

5,95 14,35 0 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya 
kebijakan 
pembangunan 
industri agro yang 
efektif 

1. Rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri 
agro yang diselesaikan  

11 14,29 129,91 % 

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

1. Kerja sama sektor industri 
agro yang aktif diikuti 

96 100 104,17 % 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan 
sektor industri 
agro 

1. Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri agro 

40 123 307,5 Perusahaan 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

1. Indeks kompetensi, 
professional, dan integritas 
pegawai Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

70 87,99 125,7 Indeks 

SP9 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
data dan informasi 
sektor industri 
agro 

1. Permintaan data dan 
informasi stakeholder yang 
dapat dipenuhi 

71 61,94 87,24 % 

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

1. Nilai IKPA Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

80 83,82 104,78 Nilai 

2. Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

83 79,75 96,08 Nilai 

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

3,3 3,67 102,03 Indeks 

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

71 100 140,85 % 
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Kode 
Tujuan/Sasaran  

Strategis  
Indikator Kinerja Target Realisasi 

Capaian  

(%) 
Satuan 

5. Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

76 78 102,63 Nilai 

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

81 81,75 100,93 % 

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 

95,5 100 104,71 % 

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

78 86,51 110,91 Nilai 

 

Analisis dari masing-masing capaian target indikator kinerja pada dokumen Perjanjian 
Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 telah dijelaskan sebagaimana pada sub bab 
sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata Perjanjian 
Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 adalah sebesar 183,69% meskipun terdapat 10 
dari 28 target indikator kinerja yang tidak tercapai. 

 

3.1.4. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 tercantum di 
dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro yang juga 
merupakan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran strategis perspektif stakeholder 
sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel. 3.18. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

Kode Kinerja Utama  Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Capaian  

(%) 
Satuan 

KU1 Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri 
agro 

1,53 0,44 28,76 % 

2. Kontribusi PDB industri 
agro terhadap PDB nasional 

9,36 9,39 100,32 % 

3. Jumlah tenaga kerja di 
sektor industri agro 

8,68 8,50 99,68 Juta Orang 

4. Nilai ekspor produk industri 
agro 

48,60 47,42 97,57 Milyar USD 

KU2 Meningkatnya 
daya saing dan 

1. Persentase tenaga kerja di 
sektor industri agro 
terhadap total pekerja  

6,62 6,62 100,0 % 
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Kode Kinerja Utama  Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Capaian  

(%) 
Satuan 

kemandirian 
industri agro 

2. Produktivitas tenaga kerja 
sektor industri agro 

116,1 118,5 102,1 Juta Rupiah/ 
Org/Tahun 

3. Produktivitas sektor 
industri agro 

1,79 1,54 86,03 Nilai 

4. Nilai realisasi investasi 
industri agro 

70,77 71,72 101,3 Rp Trilyun 

 

Analisis dari masing-masing capaian target IKU telah dijelaskan sebagaimana pada sub bab 
sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata IKU 
Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 adalah sebesar 89,47% dan terdapat 4 dari 8 target IKU 
yang tidak tercapai. 

 

3.1.5. Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah   

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

Kode  Tujuan/Sasaran 
Strategis  

Kode  
IK 

Indikator Kinerja  Target 

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Total/Akhir 

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

TUJUAN 

Tj Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

Tj.1 Pertumbuhan PDB industri agro 1,53 0,44 3,32 4,81 6,61 9,49 9,49 0,44 4,64 % 

Tj.2 Kontribusi PDB industri agro 
terhadap PDB nasional 

9,36 9,39 9,51 9,74 10,01 10,35 10,35 9,39 90,72 % 

Tj.3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri 
agro  

8,68 8,50 9,11 9,59 10,12 10,72 10,72 8,50 79,29 Juta Orang 

Tj.4 Nilai ekspor produk industri agro 48,60 47,42 51,79 56,14 62,61 72,59 291,73 47,42 16,25 USD Milyar 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SP1 Meningkatnya 
daya saing dan 
kemandirian 
industri agro 

SP1.1 Persentase tenaga kerja di sektor 
industri agro terhadap total pekerja  

6,62 6,62 6,92 7,13 7,31 7,58 7,58 6,62 87,34 % 

SP1.2 Produktivitas tenaga kerja sektor 
industri agro 

116,1 118,5 118,3 123,4 129,0 134,2 134,2 118,5 88,30 Juta Rupiah/ 
Orang 
/Tahun 

SP1.3 Produktivitas sektor industri agro 1,79 1,54 1,83 1,88 1,92 1,97 1,97 1,54 78,17 Nilai 

SP1.4 Nilai realisasi investasi industri agro 70,77 71,72 83,52 110,01 153,40 218,73 636,43 71,72 11,27 Rp Trilyun 

SP1.5 Peningkatan pemenuhan kebutuhan 
bahan baku industri agro Tidak digunakan 

sebagai indikator 

Tidak 
digunakan 

sebagai 
indikator 

1 1 1 3 0 0,0 Komoditi 

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 15 18 21 21 8 38,10 Perusahaan 

SP2.2 Kontribusi ekspor produk industri 
agro berteknologi tinggi  

1,88 1,95 1,91 1,96 1,99 2,04 2,04 1,95 46,57 % 
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Kode  Tujuan/Sasaran 
Strategis  

Kode  
IK 

Indikator Kinerja  Target 

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Total/Akhir 

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

SP3 Meningkatnya 
kemampuan 
industri agro 
dalam negeri 

SP3.1 Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata Tertimbang) 

54,75 45,93 55,85 56,97 58,10 59,27 59,27 45,93 77,49 % 

SP3.2 Peningkatan jumlah produk hilir 
industri agro 

2 2 2 3 3 3 13 2 15,38 Diversifikasi 
Produk 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro 

SP4.1 Pertumbuhan ekspor produk industri 
agro 

0,28 6,60 6,58 8,39 11,53 15,94 15,94 6,60 41,41 % 

SP4.2 Kontribusi ekspor produk industri 
agro terhadap total ekspor  

31,0 29,0 28,9 29,1 29,6 30,6 30,6 29,0 94,77 % 

SP4.3 Rasio impor bahan baku industri agro 
terhadap PDB sektor industri non 
migas 

5,95 14,35 5,77 5,61 5,44 5,27 5,27 14,35 0,0 % 

SP4.4 Persentase perusahaan yang 
melakukan tindak lanjut peningkatan 
ekspor 

Tidak digunakan 
sebagai indikator 

5 5 5 5 5 0 0,0 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SP5 Tersedianya 
kebijakan 
pembangunan 
industri agro 
yang efektif 

SP5.1 Rancangan peraturan kebijakan 
sektor industri agro yang diselesaikan  

11 14,29 12 13 14 15 15 14,29 95,27 % 

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

SP6.1 Kerja sama sektor industri agro yang 
aktif diikuti 

96 100 97 98 99 100 100 100 100,0 % 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian 

SP7.1 Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri agro 

40 123 57 72 83 94 346 123 35,55 Perusahaan 
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Kode  Tujuan/Sasaran 
Strategis  

Kode  
IK 

Indikator Kinerja  Target 

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Total/Akhir 

T R T T T T T R C (%) 
dan 
pengawasan 
sektor industri 
agro 

SP7.2 Evaluasi pemberlakuan kebijakan 
sektor industri agro Tidak digunakan 

sebagai indikator 

1 1 1 1 4 0 0,00 Kebijakan 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SP8 Terwujudnya 
ASN Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro 
yang 
profesional dan 
berkepribadian 

SP8.1 Indeks kompetensi, professional, dan 
integritas pegawai Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

70 87,99 71 73 76 80 80 87,99 109,99 Indeks 

SP9 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan data 
dan informasi 
sektor industri 
agro 

SP9.1 Permintaan data dan informasi 
stakeholder yang dapat dipenuhi 

71 61,94 72 73 74 75 75 61,94 82,59 % 

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 81 81,5 82 82 83,82 102,22 Nilai 

SP10.2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

83 79,75 84 85 86 87 87 79,75 91,67 Nilai 

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

3,3 3,67 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,67 99,19 Indeks 

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

71 100 72 73 74 75 75 100 133,33 % 

SP10.5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

76 78 77 78 79 80 80 78 97,5 Nilai 
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Kode  Tujuan/Sasaran 
Strategis  

Kode  
IK 

Indikator Kinerja  Target 

Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Total/Akhir 

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

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

81 81,75 82 83 84 85 85 81,75 96,18 % 

SP11 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraa
n 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 96 96,5 97 97,5 97,5 100 102,56 % 

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

78 86,51 78,5 79 79,5 80 80 86,51 108,14 Nilai 
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Dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro dalam mencapai 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program tahun 2020 yaitu 
“Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Agro”, maka hasil-hasil yang telah dicapai dalam 
tahun pertama periode Renstra 2020-2024 tersebut adalah: 

Tujuan 

Dari tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya peran industri 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 9,49%, realisasi sementara 
sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 0,44%. 

b. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional dengan target akhir sebesar 10,35%, 
realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 9,39%. 

c. Jumlah tenaga kerja di sektor industri agro dengan target akhir sebesar 10,72 juta orang, 
realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 8,50 juta orang. 

d. Nilai ekspor produk industri agro dengan target akhir sebesar 72,59 Milyar USD, realisasi 
sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 47,42 Milyar USD. 

Sasaran Strategis 

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

a. Persentase tenaga kerja di sektor industri agro terhadap total pekerja dengan target akhir 
sebesar 7,58%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 6,62%.  

b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri agro dengan target akhir sebesar 134,2 Juta 
Rupiah/Orang/Tahun, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 
118,5 Juta Rupiah/Orang/Tahun. 

c. Produktivitas sektor industri agro dengan target akhir sebesar 1,97, realisasi sementara 
sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 1,54%. 

d. Nilai realisasi investasi industri agro dengan target akhir sebesar 636,43 Trilyun Rupiah 
realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 71,72 Trilyun Rupiah. 

e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro dengan target akhir 
sebanyak 3 komoditi, sampai dengan tahun 2020 belum ada realisasi dari indikator kinerja 
ini. 

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 2020 adalah sebanyak 8 perusahaan. 

b. Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi dengan target akhir sebesar 
2,04%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 1,95%. 
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3) Meningkatnya kemampuan industri agro dalam negeri, capaian sementara indikator kinerja dari 
sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) dengan target akhir 
sebesar 59,27%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 45,93%. 

b. Peningkatan jumlah produk hilir industri agro dengan target akhir sebanyak 13 
diversifikasi produk, sampai dengan tahun 2020 belum ada realisasi dari indikator kinerja 
ini. 

4) Meningkatnya penguasaan pasar industri agro, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran 
strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan ekspor produk industri agro dengan target akhir sebesar 15,94%, realisasi 
sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 6,60%.  

b. Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor dengan target akhir sebesar 
30,6%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 29,0%. 

c. Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas dengan 
target akhir sebesar 5,275, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 
14,35%. 

d. Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor dengan target 
akhir sebesar 5%, sampai dengan tahun 2020 belum ada realisasi dari indikator kinerja ini. 

5) Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif 

Dari indikator kinerja rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro yang diselesaikan 
dengan target akhir sebesar 15% pada tahun 2024, realisasi sementara sampai dengan tahun 
2020 adalah sebesar 14,29%. Realisasi ini masih belum mampu memenuhi target akhir yang ingin 
dicapai. Namun dengan terus dilakukannya koordinasi baik internal maupun eksternal dengan 
instansi terkait (pelaku industri, Biro Hukum Kementerian Perindustrian, dan Kementerian 
Hukum dan HAM) dalam setiap pembahasan kebijakan sektor industri agro yang disusun, maka 
diharapkan target akhir akan dapat dicapai. 

6) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Industri Agro yang Berdaya Saing dan 

Berkelanjutan 

Dari kerja sama sektor industri agro yang aktif diikuti dengan target akhir sebesar 100% pada 
tahun 2024, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 100%. Dengan 
konsistensi dan partisipasi aktif dari Direktorat Jenderal Industri Agro dalam mengikuti proses 
pembahasan seluruh kerjasama terutama dalam memberikan masukan posisi sektor industri 
agro, maka target akhir jangka menengah indikator ini diharapkan akan dapat dicapai. 

7) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro, capaian sementara 
indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro dengan target akhir 
sebanyak 346 perusahaan, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah 
sebanyak 123 perusahaan.  

b. Evaluasi pemberlakuan kebijakan sektor industri agro dengan target akhir sebanyak 4 
kebijakan, karena kegiatan yang diusulkan untuk mendukung pencapaian sasaran ini tidak 



 

64 
 

mendapatkan alokasi anggaran sehingga mengakibatkan indikator ini tidak digunakan 
pada tahun 2020, maka capaian sementara untuk indikator ini belum dapat diukur. 

8) Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang professional dan berkepribadian,  

Dari indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro 
dengan target akhir indeks sebesar 80, sampai dengan tahun 2020 realisasi indikator ini adalah 
sebesar 87,99, atau dengan tingkat capaian sebesar 109,99%. Dengan terus dilakukan pembinaan 
kepegawaian yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, maka harapkan realisasi/capaian 
indikator ini dapat terus ditingkatkan sehingga target akhir tahun 2024 dapat dicapai.  

9) Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro 

Dari permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi dengan target akhir 
sebesar 75% pada tahun 2024, realisasi sementara untuk indikator ini adalah sebesar 61,97% 
pada tahun 2020. Realisasi ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Namun jika 
melihat capaian kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya, serta dengan adanya peran lebih 
aktif dari seluruh Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro dalam memenuhi 
kebutuhan/permintaan data dan informasi stakeholder, maka diharapkan target akhir jangka 
menengah indikator ini akan dapat dicapai. 

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 2020 adalah sebesar 83,82. Diharapkan realisasi indikator ini 
dapat terus ditingkatkan dengan lebih memperhatikan 13 kriteria pengukuran terkait 
pengelolaan anggaran sehingga target akhir jangka menengah tahun 2024 dapat dicapai. 

b. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target akhir nilai sebesar 
87, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 79,75. Realisasi ini masih 
jauh berada di bawah target yang ditetapkan di mana masih terdapat beberapa kekurangan 
pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro. Dengan adanya perbaikan dalam 
penyusunan laporan keuangan pada masa yang akan datang, diharapkan target akhir jangka 
menengah indikator ini akan dapat dicapai. 

c. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target 
akhir tahun 2024 adalah indeks sebesar 3,7, realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 
(menggunakan indeks maturitas SPIP tahun 2019) adalah sebesar 3,367. Indeks Manajemen 
Risiko merupakan tools baru yang mulai diimplementasikan di Kementerian Perindustrian 
pada tahun 2020, oleh karena itu agar dapat mencapai nilai maksimal, maka kriteria-kriteria 
yang dinilai perlu dipersiapkan secara matang sehingga pada akhir tahun 2024, target akhir 
jangka menengah akan dapat dicapai. 

d. Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri 

Agro dengan target akhir jangka menengah sebesar 75%. Pada tahun 2020 realisasi indikator 
ini adalah sebesar 100%. Dengan tetap menjaga konsistensi dalam pencatatan barang 
persediaan dan aset lancar Direktorat Jenderal Industri Agro diharapkan realisasi dapat 
meningkat setiap tahunnya dan target akhir jangka menengah akan dapat dicapai. 
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e. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target akhir jangka menengah tahun 
2024 adalah nilai sebesar 80, realisasi sementara tahun 2020 adalah sebesar 78 (merupakan 
nilai kearsipan tahun 2019). Dengan pengelolaan arsip yang memadai serta pembinaan SDM 
kearsipan secara berkala, maka diharapkan Direktorat Jenderal Industri Agro dapat 
meningkatkan nilai kearsipan setiap tahun dan mampu memenuhi target akhir yang ingin 
dicapai. 

f. Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
dengan target akhir sebesar 85%. Pada tahun 2020 realisasi indikator ini adalah sebesar 
81,09%. Dengan pengelolaan sarana prasarana perkantoran yang tanggap dan sesuai dengan 
situasi dan kondisi terkini, maka seluruh karyawan diharapkan dapat mengalami peningkatan 
kepuasan atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga target akhir 
jangka menengah tahun 2024 akan dapat dicapai. 

11) Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal 

Industri Agro 

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

nasional dengan target akhir sebesar 97,5%. Realisasi sementara sampai dengan tahun 2020 
adalah sebesar 100%. Dengan penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang tertib 
dengan mengacu kepada pedoman serta peraturan yang berlaku dan tanggap dengan 
perubahan yang terjadi, di mana di dalamnya memuat seluruh kegiatan prioritas nasional 
yang diamanatkan, maka diharapkan kualitas perencanaan program dan kegiatan pada 
Direktorat Jenderal Industri Agro dapat terus berjalan dengan baik sehingga target akhir 
jangka menengah akan dapat dicapai. 

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat 

Jenderal Industri Agro dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 adalah nilai sebesar 
80. Pada tahun 2020 realisasi indikator ini adalah sebesar 75,96. Realisasi ini masih berada di 
bawah target yang ditetapkan, hal ini diantaranya disebabkan karena belum lengkapnya 
dokumen SAKIP yang disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sebagaimana 
yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, setiap tahunnya Sekretariat Direktorat 
Jenderal Industri Agro terus melaksanakan workshop peningkatan kapasitas SDM pengelola 
akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga diharapkan 
pemenuhan dokumen SAKIP dapat semakin tertib yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
nilai SAKIP. 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sementara target 
jangka menengah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024 adalah 
sebesar 65,29% di mana terdapat 25 dari 31 indikator kinerja yang tidak mencapai target. Hal ini 
terjadi karena tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-
2024, sehingga menjadi acuan awal dalam melakukan evaluasi kinerja jangka menengah. Target-
target kinerja yang belum dapat dicapai pada tahun 2020, masih dapat ditingkatkan pada masa yang 
akan datang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga mampu 
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memberikan outcome sesuai yang diharapkan dan seluruh target kinerja akan dapat dicapai pada 
akhir periode Rencana Strategis. 

 

3.1.6. Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2020 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Industri Agro juga mengemban 
tugas untuk melaksanakan program prioritas nasional sebagaimana yang tercantum di dalam 
dokumen RPJMN yaitu “Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja”. Adapun 
capaian program prioritas nasional Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 adalah seperti 
ditunjukkan dalam tabel 3.20. 

Dalam pelaksanaannya, sehubungan dengan merebaknya pandemi COVID-19, mengakibatkan 
Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis, diantaranya dengan melakukan realokasi 
anggaran untuk menangani wabah tersebut dengan menerbitkan Perpres No. 54 Tahun 2020 
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan terbitnya Perpres ini, maka 
dilakukan refocusing anggaran pada Direktorat Jenderal Industri Agro yang mengakibatkan adanya 
pemotongan anggaran pada beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan yang termasuk dalam 
program prioritas nasional sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai. 
Capaian rata-rata untuk pelaksanaan Program Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro 
tahun 2020 adalah sebesar 100%, di mana terdapat 6 kegiatan yang anggarannya mengalami 
refocusing.
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Tabel. 3.20. Capaian Program Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

Program 
Prioritas Kegiatan Prioritas Unit Eselon II Output Target APBN-P 

2020 Realisasi Capaian 

02-Peningkatan 
Nilai Tambah 
dan Investasi di 
Sektor Riil dan 
Industrialisasi 

01-Peningkatan 
industri berbasis 
pertanian terintegrasi 
hulu-hilir 

04-Direktorat 
Industri Hasil 
Hutan dan 
Perkebunan 

031-Rekomendasi kebijakan dalam 
rangka peningkatan daya saing dan 
produktivitas Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

3 Rekomendasi Telah disusun rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut: 
1. Rekomendasi implementasi konsep rantai alur bahan baku 

industri pengolahan kayu dan rotan (Penyusunan draft Surat 
Keputusan Bersama 4 Kementerian: Keputusan Bersama 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri 
Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan, 
dengan judul SKB "Integrasi Data dan Informasi Sektor Hulu, 
Hilir, Serta Perdagangan Produk Industri Kehutanan") 

2. Rekomendasi implementasi industri aditif aspal karet 
3. Rekomendasi insentif fiskal industri hasil hutan dan 

perkebunan 

100% 

06-Perbaikan iklim 
usaha dan 
peningkatan investasi  

05-Direktorat 
Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 
 

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

6 Rekomendasi Telah disusun rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut: 
1. Rekomendasi kebijakan industri pengolahan susu  
2. Rekomendasi kebijakan  industri AMDK dan minuman ringan 
3. Rekomendasi kebijakan industri pengolahan buah/hasil 

hortikultura 
4. Rekomendasi kebijakan industri hasil tembakau 
5. Rekomendasi kebijakan industri minuman 

lainnya/beralkohol 
6. Rekomendasi kebijakan industri bahan penyegar (kakao, 

kopi, teh) 

100% 

06-Perbaikan iklim 
usaha dan 
peningkatan investasi  

05-Direktorat 
Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

054-Penyusunan Profil Investasi 
Industri Minuman Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

3 Profil Investasi Telah selesai dilaksanakan penyusunan: 
1. Profil investasi industri pengolahan susu 
2. Profil investasi industri pengolahan teh 
3. Profil investasi industri pengolahan buah 

100% 

06-Perbaikan iklim 
usaha dan 
peningkatan investasi  

06-Direktorat 
Industri 
Makanan, Hasil 
Laut dan 
Perikanan 

025-Profil Investasi Industri Prioritas 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

3 Profil Investasi Target output tidak dapat dicapai, pelaksanaan kegiatan tidak 
dapat dilanjutkan karena anggaran mengalami pemotongan 
untuk penanganan pandemi COVID-19 

- 
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Program 
Prioritas Kegiatan Prioritas Unit Eselon II Output Target APBN-P 

2020 Realisasi Capaian 

06-Perbaikan iklim 
usaha dan 
peningkatan investasi  

06-Direktorat 
Industri 
Makanan, Hasil 
Laut dan 
Perikanan 

035-Verifikasi Kebutuhan bahan baku 
industri pangan 

4 Industri 
Pangan 

Target output tidak dapat dicapai, pelaksanaan kegiatan tidak 
dapat dilanjutkan karena anggaran mengalami pemotongan 
untuk penanganan pandemi COVID-19 

- 

06-Perbaikan iklim 
usaha dan 
peningkatan investasi  

06-Direktorat 
Industri 
Makanan, Hasil 
Laut dan 
Perikanan 

043-Pengembangan Industri Antara 
Berbahan Baku Hasil Samping Hasil 
Perikanan 

1 Industri Target output tidak dapat dicapai, pelaksanaan kegiatan tidak 
dapat dilanjutkan karena anggaran mengalami pemotongan 
untuk penanganan pandemi COVID-19 

- 

04-Peningkatan 
Ekspor Bernilai 
Tambah Tinggi 
dan Penguatan 
Tingkat 
Komponen 
Dalam Negeri 
(TKDN) 

02-Peningkatan akses 
dan pendalaman 
pasar ekspor 

04-Direktorat 
Industri Hasil 
Hutan dan 
Perkebunan 

053-Rekomendasi kebijakan 
peningkatan ekspor dan jaminan 
pasokan bahan baku industri hasil 
hutan dan perkebunan melalui fora 
kerjasama internasional 

3 Rekomendasi Telah disusun rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut: 
1. Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu dan 

Rotan Dalam Rangka Industrial Intelligence, disertakan 
dengan prototipe furnitur 

2. Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional 
(penyusunan posisi runding industri pulp dan kertas dalam 
AHTN 2020) 

3. Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan (Kajian Skema Insentive Peningkatan Eskpor 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui rekomendasi 
sikap dan tanggapan Kemenperin terkait ijin ekspor 
penambahan luas penampang kayu, serta proyeksi kebutuhan 
kayu dilihat dari sudut pandang produksi dan konsumsi 
industri furnitur dan kayu olahan untuk tahun 2021) 

100% 

01-Peningkatan 
diversifikasi, nilai 
tambah, dan daya 
saing produk ekspor 
dan jasa  

04-Direktorat 
Industri Hasil 
Hutan dan 
Perkebunan 

070-Penyusunan Business Plan Green 
Gasoline Stand Alone 

1 Business Plan Target output tidak dapat dicapai, pelaksanaan kegiatan tidak 
dapat dilanjutkan karena anggaran mengalami pemotongan 
untuk penanganan pandemi COVID-19 

- 

03-Peningkatan 
efektivitas Free Trade 
Agreement (FTA) dan 
diplomasi ekonomi 

 05-Direktorat 
Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

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

2 Posisi Runding Telah dilaksanakan penyusunan posisi runding dan partisipasi 
dalam : 

1. Pertemuan TF AFSRF ke-6 tgl 4-5 Maret 2020 di Jakarta  
2. Rangkaian sidang ACCSQ-PFPWG ke-30 tanggal 23-25 Juni 

2020 secara daring  

100% 
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Program 
Prioritas Kegiatan Prioritas Unit Eselon II Output Target APBN-P 

2020 Realisasi Capaian 

3. Indonesia Taiwan Dialogue On The Food Industry ke-2 di 
Tangerang  

4. Rangkaian sidang ACCSQ-PFPWG ke-31 tanggal 9-20 
November 2020 secara daring 

02-Peningkatan akses 
dan pendalaman 
pasar ekspor 

07-Sekretariat 
Ditjen Industri 
Agro 
 

006-Export Coaching bagi Dunia Usaha 
Sektor Industri Agro 

30 SDM 
Perusahaan 

- Telah dilaksanakan Pelatihan Prosedur Ekspor Tahun 2020 
Batch 1 tanggal 24-27 Februari 2020 di Bandung sebanyak 30 
SDM Perusahaan 

- Telah dilaksanakan Pelatihan Prosedur Ekspor Bagi ASN Tahun 
2020 tanggal 9-12 Maret 2020 di Bali sebanyak 30 SDM ASN 

100% 

02-Peningkatan akses 
dan pendalaman 
pasar ekspor 

07-Sekretariat 
Ditjen Industri 
Agro 
 

013-Fasilitasi Peningkatan Ekspor 
Produk Industri Berbasis Agro Melalui 
Temu Bisnis dan Promosi Pada 
Pameran Berskala Internasional 

1 Perusahaan Target output tidak dapat dicapai, pelaksanaan kegiatan tidak 
dapat dilanjutkan karena anggaran mengalami pemotongan 
untuk penanganan pandemi COVID-19 

- 

05-Penguatan 
Pilar 
Pertumbuhan 
dan Daya Saing 
Ekonomi 

02-Optimalisasi 
pemanfaatan 
teknologi digital dan 
industry 4.0 

 05-Direktorat 
Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

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

1 Kemitraan Target output tidak dapat dicapai, pelaksanaan kegiatan tidak 
dapat dilanjutkan karena anggaran mengalami pemotongan 
untuk penanganan pandemi COVID-19 

- 
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3.1.7. 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 dengan belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri 

Nasional Tahun 2020-2024, maka belum dapat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan KIN dimaksud. 

 

3.1.8. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 

Sehubungan dengan mewabahnya virus Covid-19  yang mulai menyebar di Indonesia sejak awal 

tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi nasional, maka untuk 

menyelamatkan kondisi perekonomian, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 

Ekonomi Nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan 

usahanya yang merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari 

pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan 

memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, 

mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. 

Untuk mendukung program PEN tersebut, Kementerian Perindustrian mengeluarkan beberapa 

kebijakan stimulus diantaranya adalah Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), 
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insentif fiskal, relaksasi SNI wajib, penetapan harga gas tertentu bagi industri. 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, pada tahun 2020 

Direktorat Jenderal Industri Agro telah melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 

• Untuk mengatasi terganggunya supply bahan baku dan bahan penolong akibat adanya 

lockdown dan/atau pembatasan di negara importir, maka diberlakukan relaksasi peraturan 

terkait SNI Wajib yaitu pada SNI Tepung Terigu berupa pengecualian sementara fortifikan 

pada tepung terigu (Fe, Zn, Vitamin B1, Vitamin B2 dan asam folat) dan pada SNI Minyak 

Goreng Sawit berupa pengecualian sementara kandungan Vitamin A dan Provitamin A yang 

diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2020 

• Penerapan PMK No.44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang merupakan peraturan pengganti PMK No.23 Tahun 

2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 

dengan cakupan bidang usaha yang diperluas pada 63 sektor industri agro (berdasarkan KBLI), 

meliputi: 

- Insentif PPh Pasal 21: PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sejak masa pajak April s.d 

September 2020 atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu 

(memiliki NPWP dan memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 200.000.000,- 

dalam setahun) 

- Insentif PPh Final: PPh Final ditanggung Pemerintah sejak masa pajak April s.d 

September 2020 

- Insentif PPh Pasal 22 Impor: pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor yang 

berlaku s.d 30 September 2020 

- Insentif Angsuran PPh Pasal 25: pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 sebesar 

30% yang berlaku s.d masa pajak September 2020 

- Insentif PPN: diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 

untuk PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5.000.000,- 
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• Penetapan harga gas tertentu bagi industri. Pada tahun 2020 ditetapkan 9 perusahaan sektor 

industri agro yang mendapatkan preferensi harga gas sebagaimana Keputusan Menteri ESDM 

No. 89K/10/MEM/2020 tanggal 19 April 2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu 

di Bidang Industri 

• Pengajuan rencana stimulus keringanan pembayaran listrik di mana RPMK terkait stimulus ini 

sudah dalam tahap finalisasi 

• Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Covid-19 yang diberlakukan atas impor barang 

dan bahan bagi produksi industri dalam negeri yang diberikan kepada 12 sektor industri agro 

dengan PAGU total sebesar Rp. 276.333.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 

71.527.486.764,-. Dari 12 sektor industri agro tersebut, realisasi pada tahun 2020 adalah 

sebagai berikut: 

- Industri Pembuatan Mie Instan (0%) 

- Industri Pembuatan Pakan Ternak (50,36%) 

- Industri Pembuatan Pemanis (2,53%) 

- Industri Pemurni Jagung dan/atau Pengolahan Makanan dari Jagung (28,35%) 

- Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dalam Kaleng (0%) 

- Industri Produk Roti dan Kue (0%) 

- Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging (6,35%) 

- Industri Pengolahan Rumput Laut (0%) 

- Industri Pengolahan Makanan dari Kentang (41,45%) 

- Industri Pengolahan Susu (52,68%) 

- Industri Pengolahan Buah (3,33%) 

- Industri Pengolahan Kakao (6,83%) 

- Industri Pengolahan Kacang Almond (79,65%) 

• Pemberiaan IOMKI terhadap 5.819 perusahaan sektor industri agro dengan rincian: 

- Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebanyak 3.223 IOMKI 

- Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan sebanyak 1.760 IOMKI 

- Sektor Industri Minuman, Tembakau, dan Bahan Penyegar sebanyak 1.129 IOMKI 

 

3.2 Analisis Penggunaan Sumber Daya 

3.2.1. Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2020 semula Direktorat Jenderal Industri Agro memperoleh alokasi anggaran 

sebesar Rp. 112.353.354.000,-, namun sehubungan dengan terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta berdasarkan Revisi DIPA ke 09 No. SP DIPA-

019.02.1.247960/2020 tanggal 28 Desember 2020, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro 

mengalami pemotongan sehingga PAGU anggaran tahun 2020 berubah menjadi sebesar                                       

Rp. 54.098.389.000,-. 

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Penumbuhan dan Pengembangan 

Industri Berbasis Agro. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran industri agro dalam 

perekonomian nasional melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan 
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sasaran sebagaimana tersebut di dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro 

Tahun 2020-2024 yang telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah 2020 – 2024 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. 

Realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 berdasarkan OMSPAN 

(data diambil tanggal 11 Januari 2021) adalah sebesar Rp. 46.067.117.610,- atau sebesar 85,15%. Dari 

seluruh output kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis, berdasarkan data yang bersumber dari ALKI di Intranet Kemenperin, rata-rata 

realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 85,62%. Realisasi fisik kegiatan yang tidak maksimal terjadi 

karena mulai merebaknya pandemi COVID-19 pada akhir triwulan I tahun 2020 sehingga untuk 

mencegah penyebaran penyakit tersebut, pada tanggal 16 Maret 2020 diterbitkan Surat Edaran 

Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Perlindungan 

Terhadap Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Perindustrian di mana seluruh 

pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dihimbau untuk menunda pelaksanaan perjalanan 

dinas ke luar daerah terutama ke daerah-daerah yang terdampak COVID-19. Hal ini mengakibatkan 

pelaksanaan fisik kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian dihentikan untuk sementara. 

Beberapa pelaksanaan fisik kegiatan yang masih memungkinkan, tetap dilaksanakan secara 

online/virtual/teleconference (misalnya rapat-rapat teknis dan koordinasi) namun hal ini 

mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi rendah karena tidak adanya realisasi anggaran paket 

meeting/konsumsi rapat. Pelaksanaan fisik Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri 

Berbasis Agro secara detil telah dibahas dalam Laporan Triwulanan Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Dari realisasi anggaran sebesar 85,15% tersebut, rata-rata capaian seluruh indikator Perjanjian 

Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 adalah sebesar 183,69% di mana terdapat 10 dari 

28 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 2020 dapat dilihat dalam tabel 

berikut:
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Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

Ko-
de 

Tujuan/Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja  Target Realisasi Satuan Program/Output/Komponen PAGU REALISASI % FISIK 

TUJUAN 
Tj Meningkatnya 

peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional 

Pertumbuhan PDB industri 
agro 

1,53 0,44 % Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis 
Agro 

54.098.389.000 46.067.117.610 85,15 85,62 

Kontribusi PDB industri agro 
terhadap PDB nasional 

9,36 9,39 %    

Jumlah tenaga kerja di sektor 
industri agro 

8,68 8,50 Juta 
Orang 

   

Nilai ekspor produk industri 
agro 

48,60 47,42 USD 
MIlyar 

   

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 
SP1 Meningkatnya 

daya saing dan 
kemandirian 
industri agro 

Persentase tenaga kerja di 
sektor industri agro terhadap 
total pekerja  

6,62 6,62 % Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya 
saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

775.136.000 706.212.410 91,11 56,19 

 Produktivitas tenaga kerja 
sektor industri agro 

116,1 118,5 Juta Rp/ 
Org/Thn 

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

1.808.080.000 1.425.544.651 78,84 100,0 

  Produktivitas sektor industri 
agro 

1,79 1,54 Nilai Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim 
investasi, peningkatan daya saing dan ekspor Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

2.443.547.000 1.546.856.134 63,30 93,02 

  Nilai realisasi investasi 
industri agro 

70,77 71,72 Rp Trilyun SNI yang disusun/direvisi, diberlakukan dan diawasi di 
industri hasil hutan dan perkebunan 

885.956.000 786.280.463 88,75 77,51 

      SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri 
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

1.608.305.000 1.079.634.354 67,13 100,0 

      Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan 

1.147.500.000 885.618.700 77,18 100,0 

      Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI 
Wajib yang disusun 

352.028.000 275.663.600 78,31 96,44 

      Rancangan SKKNI/KKNI yang disusun/direvisi di industri hasil 
hutan dan perkebunan 

581.879.000 560.920.834 96,40 52,30 

      Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun di Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

412.914.000 245.321.000 59,41 100,0 

      Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

809.451.000 519.815.200 64,22 100,0 

      Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 

561.702.000 387.235.090 68,94 100,0 
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Ko-
de 

Tujuan/Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja  Target Realisasi Satuan Program/Output/Komponen PAGU REALISASI % FISIK 

      Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

- - - - 

      Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi 
pangan olahan sehat 

70.106.000 70.102.000 99,99 100,0 

      Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan - - - - 

PERSPEKTIF CUSTOMER 
SP2 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 8 Perusa-
haan 

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

29.979.000 29.979.000 100,0 100,0 

Kontribusi ekspor produk 
industri agro berteknologi 
tinggi  

1,88 1,95 % Industri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi 
teknologi 4.0 

18.070.000 18.070.000 100,0 100,0 

 Penyusunan Business Plan Green Gasoline Stand Alone  - - - - 
SP3 Meningkatnya 

kemampuan 
industri agro 
dalam negeri 

Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) (Rerata 
Tertimbang) 

54,75 45,93 % Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

322.994.000 320.463.748 99,22 25,70 

Peningkatan jumlah produk 
hilir industri agro 

2 2 Diversifi-
kasi 

Produk 

Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil 
Samping Hasil Perikanan 

3.370.000 3.370.000 100,0 100,0 

SP4 Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro 

Pertumbuhan ekspor produk 
industri agro 

0,28 6,60 % Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan 
pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan 
melalui partisipasi dalam fora kerjasama internasional 

818.588.000 717.888.877 87,70 81,07 

Kontribusi ekspor produk 
industri agro terhadap total 
ekspor  

31,0 29,0 % Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum 
Kerjasama Lainnya 

522.905.000 389.695.130 74,53 100,0 

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

5,95 14,35 % Peningkatan recovery kertas bekas dalam negeri sebagai 
bahan baku industri kertas 

317.300.000 302.283.093 95,27 22,50 

 Export Coaching dan Partisipasi Pelaku Usaha Sektor Industri 
Agro Di Pameran Internasional 

626.917.000 559.091.683 89,18 100,0 

 Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui 
Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala 
Internasional 

33.842.000 23.842.000 70,45 78,75 
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Ko-
de 

Tujuan/Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja  Target Realisasi Satuan Program/Output/Komponen PAGU REALISASI % FISIK 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
SP5 Tersedianya 

kebijakan 
pembangunan 
industri agro 
yang efektif 

Rancangan peraturan 
kebijakan sektor industri agro 
yang diselesaikan  

11 14,29 % Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim 
Usaha Sektor Industri Agro 

349.474.000 188.409.751 53,91 100,0 

 Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber 
Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri 
Agro 

167.150.000 148.790.000 89,02 100,0 

 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal 287.841.000 207.134.280 71,96 100,0 
SP6 Terselenggaran

ya urusan 
pemerintahan 
di bidang 
industri agro 
yang berdaya 
saing dan 
berkelanjutan 

Kerja sama sektor industri 
agro yang aktif diikuti 

96 100 % Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam 
Kerjasama Internasional 

234.093.000 205.573.485 87,82 100,0 

 Review FTA Agreement yang Telah Berlaku Bagi Sektor 
Industri Agro 

11.173.000 1.173.000 10,50 100,0 

SP7 Meningkatnya 
pengendalian 
dan 
pengawasan 
sektor industri 
agro 

Pengendalian dan 
pengawasan industri di sektor 
industri agro 

40 123 Perusa-
haan 

Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI 
Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman 

228.541.000 164.780.800 72,10 100,0 

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

492.112.000 313.071.277 63,62 100,0 

 Perusahaan yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

540.072.000 446.750.700 82,72 100,0 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 
SP8 Terwujudnya 

ASN Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro 
yang 
profesional dan 
berkepribadian 

Indeks kompetensi, 
professional, dan integritas 
pegawai Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

70 87,99 Indeks Pengelolaan Kepegawaian 592.668.000 274.733.432 46,36 100,0 

 Gaji dan Tunjangan 18.756.665.000 16.598.683.547 88,49 100,0 

SP9 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan data 
dan informasi 
sektor industri 
agro 

Permintaan data dan 
informasi stakeholder yang 
dapat dipenuhi 

71 61,94 % Pengelolaan Data dan Informasi 493.300.000 433.338.267 87,84 100,0 
 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 419.394.000 419.317.000 99,98 100,0 
 Pelayanan Humas dan Protokoler 166.906.000 148.359.100 88,89 100,0 
 Penanganan Permasalahan Aktual 213.668.000 181.166.236 84,79 100,0 
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Ko-
de 

Tujuan/Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja  Target Realisasi Satuan Program/Output/Komponen PAGU REALISASI % FISIK 

SP1
0 

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

Nilai IKPA Direktorat Jenderal 
Industri Agro 

80 83,82 Nilai Pengelolaan Perbendaharaan 429.000.000 306.548.242 89,35 100,0 

Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

83 79,75 Nilai Pengelolaan Keuangan 343.090.000 190.667.600 72,65 100,0 

Indeks Penerapan 
Manajemen Risiko (MRI) 
Direktorat Jenderal Industri 
Agro 

3,3 3,67 Indeks Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi 262.443.000 364.915.532 85,28 100,0 

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

71 100 % Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 427.910.000 248.065.466 98,19 100,0 

 Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara 252.637.000 282.359.402 90,97 100,0 

Nilai kearsipan Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

76 78 Nilai Pelayanan Rumah Tangga 310.372.000 4.888.113.940 98,06 100,0 

Tingkat kepuasan pegawai 
atas ketersediaan dan 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana 

81 81,75 % Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.984.870.000 2.339.656.402 90,31 100,0 
 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 2.590.823.000 3.207.937.600 99,77 100,0 
 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.772.184.000 16.515.000 71,70 100,0 

SP1
1 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraa
n dan evaluasi 
program 
kegiatan pada 
Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro 

Tingkat kesesuaian dokumen 
perencanaan dengan rencana 
program dan kegiatan 
prioritas nasional 

95,5 100 % Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 
Tanpa Satker Vertikal 

23.035.000 317.332.873 85,78 100,0 

 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana 
Anggaran 

369.926.000 296.053.380 83,81 100,0 

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

78 86,51 Nilai Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 353.255.000 1.071.355.972 95,50 89,46 
 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - 

Dit. IHHP 
1.121.819.000 771,246.175 87,13 100,0 

 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - 
Dit. Mintemgar 

885.205.000 699.282.514 80,54 100,0 

 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - 
Dit. IMHLP 

868.194.000 306.548.242 89,35 100,0 
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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 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro untuk mencapai 
tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Industri Agro menggunakan 
sumber daya sebagai berikut: 

A. Sumber Daya Anggaran 

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 2020 (sebesar 85,15%), maka rasio penggunaan 
anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.22 Rasio Capaian Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran  

No. Indikator Kinerja Capaian (%) 
Rasio Terhadap Penyerapan 

Anggaran (%) 

1 Indikator Kinerja Tujuan 81,58 104, 37 

2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis  200,7 42, 43 

3 Indikator Kinerja Utama 89,47 95,17 

4 Perjanjian Kinerja 183,69 46,36 

5 Realisasi Fisik 85,62 99,45 

Rata-Rata 128,21 77,56 

 

Berdasarkan tabel tersebut, maka rata-rata pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro 
tahun 2020 adalah sebesar 128,21% dengan menggunakan 77,56% dari total PAGU anggaran yang 
dialokasikan. Meskipun rata-rata hanya menggunakan 77,56% anggaran untuk mencapai target 
kinerja rata-rata sebesar 128,21%, namun perlu digaris-bawahi bahwa 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 2020 terhadap penggunaan Sumber Daya Manusia, 
pada tahun 2019 dari seluruh pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro sebanyak 108 orang, terdapat 
3 orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar, sehingga Sumber Daya Manusia yang digunakan 
untuk melaksanakan program kegiatan adalah sebesar 97,22%. Pegawai-pegawai tersebut 
melaksanakan tugasnya untuk memenuhi target Perjanjian Kinerja Individu/SKP masing-masing 
sehingga berkontribusi terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal 
Industri Agro, maka rasio penggunaan Sumber Daya Manusia tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.23. Rasio Capaian Kinerja Terhadap Sumber Daya Manusia 

No. Uraian Capaian (%) 
Rasio Terhadap Jumlah 

SDM (%) 

1 Indikator Kinerja Tujuan 81,58 119,17 

2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 200,7 48,44 

3 Indikator Kinerja Utama 89,47 108,66 

4 Perjanjian Kinerja  183,69 52,93 

5 Realisasi Fisik 85,62 113,55 

Rata-Rata 117,51 88,55 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 
2020 menggunakan rata-rata sebesar 88,55% dari total seluruh pegawai ASN yang bekerja pada 
Direktorat Jenderal Industri Agro. Angka 88,55% tidak menunjukkan bahwa terdapat 11,45% pegawai 
yang tidak berkontribusi, namun terdapat efisiensi sebesar 11,45% SDM yang mewakili kinerja di atas 
target dari seluruh SDM yang berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja. Kinerja pegawai yang 
baik didukung oleh pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik oleh Direktorat Jenderal 
Industri Agro sehingga para pegawai mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan pembinaan 
berkelanjutan, maka diharapkan kinerja SDM pada Direktorat Jenderal Industri Agro dapat terus 
meningkat di masa mendatang. 

3.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program 

Dari seluruh output program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja 
baik pencapaian pada Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator 
Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024, 
capaian target Perjanjian Kinerja tahun 2020, realisasi fisik pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Agro tahun 2020, serta capaian program prioritas nasional tahun 
2020, maka pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.24 Pencapaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro 

No. Dokumen 
Kinerja 

Capaian 
Rata-Rata Jumlah IK IK 

Tercapai 
IK Tidak 
Tercapai 

Rasio Tingkat 
Keberhasilan IK 

Tahun Anggaran 2020 

1 Perjanjian Kinerja 
Tahun 2020 183,69% 28 18 10 64,29% 

2 
Rencana 
Strategis Tahun 
2020 (IKT & IKSP) 

183,69% 28 18 10 64,29% 

3 
Indikator Kinerja 
Utama Tahun 
2020 

89,47% 8 4 4 50,0% 

4 Realisasi Fisik 85,62% - - - - 
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No. Dokumen 
Kinerja 

Capaian 
Rata-Rata Jumlah IK IK 

Tercapai 
IK Tidak 
Tercapai 

Rasio Tingkat 
Keberhasilan IK 

5 
Program Prioritas 
Nasional Tahun 
2020 

100,0% 6 6 0 100,0 

Rata-Rata 128,49% 70 46 24 65,71% 
Jangka Menengah Tahun 2020-2024 

1 
Rencana 
Strategis Tahun 
2020-2024 

65,29% 35 10 25 28,57% 

Rata-Rata 101,91% 35 10 25 28,57% 

 

Dari tabel di atas, rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat 
Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 65,71% sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Tahun 
Anggaran 2020 tidak berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata capaiannya melebihi 100%.  

Sedangkan rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat Jenderal 
Industri Agro jangka menengah tahun 2020-2024 adalah sebesar 28,57%, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro jangka 
menengah tahun 2020-2024 belum berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata capaiannya 
melebihi 100%. Namun perlu diingat bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan 
Rencana Strategis tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja jangka menengah masih jauh berada di 
bawah target akhir yang ingin dicapai pada tahun 2024. 

 
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, pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis 
Agro tahun anggaran 2020 mengalami kegagalan, namun meskipun demikian, jumlah indikator kinerja 
yang mencapai target lebih banyak daripada yang tidak mencapai target dengan capaian rata-rata di 
atas 100%. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja antara 
lain: 

- Sinergi antar unsur-unsur Pemerintah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang mampu 
mendorong kontribusi PDB sektor industri agro, persentase tenaga kerja di sektor industri agro, 
produktivitas tenaga kerja sektor industri agro, investasi sektor industri agro serta pertumbuhan 
ekspor industri agro meskipun berada dalam masa pandemi COVID-19. 
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- Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik oleh 
sebagian besar unsur pada Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga mampu mencapai target 
output yang ditetapkan dan mampu mendukung pencapaian target-target kinerja dari sasaran 
strategis baik dalam Rencana Strategis, maupun dalam Perjanjian Kinerja. 

- Tertib administrasi baik dalam hal keuangan, kepegawaian, penyediaan data, penyusunan dan 
pelaksanaan program, penyusunan peraturan, kerja sama, maupun evaluasi dan pelaporan 
mengakibatkan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar sehingga turut mendukung 
pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro. 

- Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran berjalan dengan baik sehingga 
mampu menyediakan sistem untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bagi para stakeholder 
Direktorat Jenderal Industri Agro. 

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

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

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Agro tahun anggaran 2020, serta ketidakberhasilan dalam mencapai 
beberapa indikator kinerja antara lain: 

- Terdapat beberapa indikator kinerja 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, jumlah tenaga kerja di sektor industri 
agro, nilai ekspor produk industri agro, produktivitas sektor industri agro, kontribusi ekspor 
produk industri agro terhadap total ekspor dan rasio impor bahan baku industri agro terhadap 
PDB sektor industri non migas. Pencapaian target-target kinerja makro tersebut dipengaruhi oleh 
faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal 
diantaranya adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2020 
mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global di mana dilakukan pembatasan aktivitas di 
berbagai negara (lockdown) sehingga aktivitas perekonomian dunia juga terganggu. 

- Kurangnya partisipasi aktif admin pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal 
Industri Agro dalam menjawab pertanyaan masyarakat sehingga mengakibatkan tidak 
tercapainya target indikator kinerja “Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat 
dipenuhi”. 

- Dalam penyusunan Laporan Keuangan masih terdapat kekurangan, antara lain terdapat 
perbedaan (tidak konsisten) dalam penyampaian data keuangan antara narasi dengan tabel yang 
ditampilkan, masih terdapat penjelasan yang tidak tercantum dalam catatan atas laporan 
keuangan (CaLK) sebagaimana format yang telah diatur dalam PMK No. 20 Tahun 2016, lampiran 
CaLK yang kurang lengkap serta masih terdapat banyak temuan hasil pemeriksaan BPK 
menyebabkan nilai Laporan Keuangan menjadi tidak optimal. 

- Kurang berkualitas/kurang lengkapnya dokumen SAKIP yang disampaikan kepada tim evaluator 
sehingga target nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro tidak dapat dicapai. 

- Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal mengalami blokir sampai akhir tahun anggaran, 
dengan catatan penghematan/pemotongan anggaran sehingga tidak dapat dibuka blokirnya. 
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- Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 sedikit banyak mempengaruhi 
pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro baik dari sisi 
anggaran (mengalami refocusing), pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target 
kinerja ditunda bahkan dibatalkan menyebabkan beberapa target kinerja mengalami 
penyesuaian. 

- Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, 
sehingga merupakan tahap sangat awal dan masih memerlukan waktu untuk mencapai target 
akhir jangka menengah tahun 2024. 

 

3.3.3 Rekomendasi Langkah Tindak Lanjut Yang Dapat Dilakukan 

Dari analisis faktor-faktor penyebab kegagalan pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Agro Tahun Anggaran 2020, beberapa rekomendasi langkah tindak 
lanjut yang dapat dilakukan yaitu: 

• Peningkatan Capaian Kinerja 

- Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait untuk 
mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 diantaranya melalui pemberian vaksin secara 
menyeluruh, 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 
tercapai. 

- Meningkatkan ketelitian dan konsistensi dalam penyusunan Laporan Keuangan serta 
penyelesaian temuan BPK sehingga indikator kinerja “Nilai Laporan Keuangan Direktorat 
Jenderal Industri Agro” dapat tercapai. 

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

• Perbaikan Perencanaan Kinerja 

- Hasil evaluasi kinerja tahun 2020, dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021-2024. 

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

• Perbaikan Manajemen Kinerja 

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



 

83 
 

- 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).  

 

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019 

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan kebijakan 
Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2019, tindak lanjut yang direkomendasikan untuk 
dilaksanakan pada tahun 2020 adalah: 

• Peningkatan Capaian Kinerja 

- Berkoordinasi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait karena untuk melakukan 
langkah antisipasi maupun langkah tindak lanjut atas krisis ekonomi global serta 
permasalahan lain yang terjadi perlu melibatkan seluruh unsur Pemerintah, tidak hanya 
Kementerian Perindustrian saja. 

- Bersinergi dengan unsur Pemerintah lainnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 
sektor industri agro serta menciptakan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan 
pertumbuhan sektor industri agro yang juga mampu mendorong peningkatan kontribusi 
PDB, nilai investasi dan kontribusi ekspor sektor industri agro terhadap perekonomian 
nasional. 

- Pelaksanaan penyusunan RSKKNI yang tidak selesai di laksanakan pada tahun yang 
bersangkutan, seharusnya sudah bisa diprediksi dalam evaluasi rencana aksi yang dilakukan 
secara berkala. Dalam rencana aksi juga disampaikan langkah tindak lanjut yang dapat 
dilakukan. Melaksanaan rekomendasi  

- Meningkatkan koordinasi dan menggalang partisipasi aktif admin pertanyaan masyarakat 
pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga target 
indikator kinerja “Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan 
stakeholder industri agro” dapat tercapai 

• Perbaikan Perencanaan Kinerja 

- Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024, 
perlu dilakukan analisis terkait indikator kinerja yang digunakan, apakah berkorelasi 
langsung dengan aktivitas yang dilaksanakan serta apakah lebih dominan dipengaruhi oleh 
faktor-faktor internal ataukah faktor eksternal. Indikator kinerja yang digunakan agar 
memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound). 
Dalam menentukan nilai target, agar dipertimbangkan secara rasional dengan melihat 
situasi dan perkembangan yang terjadi saat ini.  

- Untuk indikator “Infrastuktur kompetensi yang terbentuk: SKKNI” perlu dilakukan analisis 
apakah masih perlu dilaksanakan karena terdapat target RSKKNI yang tidak selesai disusun 
dalam periode Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019. Jika 
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masih diperlukan, maka agar dipertimbangkan untuk terus dilaksanakan dan diakomodir di 
dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024. 

- Untuk indikator “Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan 
stakeholder industri agro” dari capaian sepanjang tahun 2015-2019 target indikator kinerja 
ini tidak pernah tercapai, sehingga dapat diusulkan untuk terus digunakan sebagai indikator 
kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 
agar kinerja pelayanan data dan informasi dapat terus ditingkatkan. 

- Indikator-indikator kinerja yang kurang berkualitas/tidak berkorelasi langsung dengan 
pencapaian sasaran kinerja sebaiknya tidak digunakan lagi dalam Rencana Strategis 
Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024, diantaranya “rata-rata produktivitas 
kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro” dan “kualifikasi pendidikan 
Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro”. 

- Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai, 
menyeimbangkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi yang tepat 
sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran yang dapat mengganggu proses pencapaian 
target kinerja. 

• Perbaikan Manajemen Kinerja 

- Evaluasi Rencana Aksi yang saat ini dilakukan secara triwulanan, agar dapat ditingkatkan 
menjadi bulanan dan ditingkatkan analisisnya (lebih banyak faktor yang dianalisis dan 
dilaporkan) sehingga mampu memberikan solusi nyata atas kendala yang terjadi. 

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

- Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian 
seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang 
melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit 
kerja/bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga pada periode 
berikutnya, target dapat dicapai. 

 

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka tindak lanjut yang telah dilaksanakan 
pada tahun 2020 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 fasilitas kepada pelaku industri dalam 
rangka mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan industri. 

- Proses penyusunan RSKKNI dilanjutkan pada tahun 2020 di mana diprioritaskan untuk 
menyelesaikan RSKKNI yang belum selesai pada tahun 2019. 

- Telah dilakukan koordinasi secara aktif dengan admin pertanyaan masyarakat pada unit 
kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga realisasi pencapaian 
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target indikator kinerja “Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan 
stakeholder industri agro” meningkat pada tahun 2020. 

• Perbaikan Perencanaan Kinerja 

- Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024, 
indikator-indikator kinerja yang digunakan semaksimal mungkin memenuhi kriteria SMART 
(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound). Akan tetapi terdapat target-
target kinerja yang diamanatkan oleh RPJMN yang tidak semuanya memenuhi kriteria 
SMART namun tetap harus diampu oleh Direktorat Jenderal Industri Agro.  

- Untuk indikator “Infrastuktur kompetensi yang terbentuk: SKKNI” tidak lagi digunakan dalam 
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024. 

- Untuk indikator “Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan 
stakeholder industri agro” terus digunakan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
Industri Agro tahun 2020-2024 dengan target yang terus meningkat setiap tahunnya agar 
kinerja pelayanan data dan informasi dapat terus ditingkatkan. 

- Indikator-indikator kinerja yang kurang berkualitas/tidak berkorelasi langsung dengan 
pencapaian sasaran kinerja (“rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat 
Jenderal Industri Agro”, “kualifikasi pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro”) 
tidak digunakan lagi dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-
2024. 

- Pada saat pengajuan anggaran, telah disiapkan data pendukung yang memadai, melakukan 
penyeimbangan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi yang tepat. 

• Perbaikan Manajemen Kinerja 

- Evaluasi Rencana Aksi telah dilakukan secara bulanan. 

- Telah dilakukan optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia, di mana akibat 
terjadi pandemi COVID-19, maka peran aplikasi-aplikasi kinerja ini menjadi lebih signifikan 
untuk memantau pencapaian kinerja secara daring. Pengisian pemantauan kinerja terus 
dihimbau untuk dilaksanakan secara tepat waktu. 

- Pemantauan target kinerja dilakukan secara lebih intens dengan memanfaatkan aplikasi-
aplikasi kinerja yang tersedia karena adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan aktivitas 
tatap muka menjadi berkurang.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2019 yang 
telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan adalah: 

1. Melakukan perbaikan pada Indikator Kinerja agar lebih memenuhi kriteria SMART dan cukup 
untuk mengukur ketercapaian sasarannya. 

2. Memanfaatkan IKU untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan level individu. 

3. Memanfaatkan informasi kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan 
pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja.  
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4. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal melalui evaluasi rencana aksi dan evaluasi 
program dan memanfaatkannya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di 
masa mendatang. 

 

Berdasarkan rekomendasi tersebut, tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai 
berikut: 

1. Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024, 
indikator-indikator kinerja yang digunakan semaksimal mungkin memenuhi kriteria SMART 
(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound). Akan tetapi terdapat target-
target kinerja yang diamanatkan oleh RPJMN yang tidak semuanya memenuhi kriteria 
SMART namun tetap harus diampu oleh Direktorat Jenderal Industri Agro. 

2. Dalam perjanjian kinerja individu, telah memuat IKU untuk mengukur capaian kinerja 
individu. 

3. Informasi kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan 
program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja. Pemantauan Rencana Aksi secara rutin 
dilakukan dalam periode bulanan di mana di dalamnya memuat kendala serta rekomendasi 
langkah tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan maupun peningkatan 
kinerja. 

4. Evaluasi Rencana Aksi secara rutin dilakukan dalam periode bulanan di mana di dalamnya 
memuat kendala serta rekomendasi langkah tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan 
program kegiatan pada periode selanjutnya. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

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

1. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2020 realisasi fisik kegiatan sebesar 
85,62%, rata-rata capaian target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 
183,69%, rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 89,47%, rata-rata 
capaian pelaksanaan Program Prioritas Nasional adalah sebesar 100%, dan rata-rata capaian 
kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 128,21% dengan rasio tingkat keberhasilan sebesar 
65,71%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Agro Tahun Anggaran 2020 tidak berhasil dilaksanakan 
meskipun tingkat rata-rata capaiannya melebihi 100%. 

2. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2020 adalah sebesar                                   
Rp. 46.067.117.610,- atau 85,15% dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 54.098.389.000,-. 

3. Capaian kinerja jangka menengah Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024, rata-rata 
capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 101,91%, dengan rasio tingkat keberhasilan 
sebesar 28,57%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Agro periode jangka menengah tahun 2020-2024 belum 
berhasil dilaksanakan karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-
2024. 

 

4.2 Kendala 

  Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan dan pencapaian 
target kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 antara lain: 

1. Terdapat beberapa indikator kinerja 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, jumlah tenaga kerja di sektor industri 
agro, nilai ekspor produk industri agro, produktivitas sektor industri agro, kontribusi ekspor 
produk industri agro terhadap total ekspor dan rasio impor bahan baku industri agro terhadap 
PDB sektor industri non migas. Pencapaian target-target kinerja makro tersebut dipengaruhi oleh 
faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal 
diantaranya adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2020 
mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global di mana dilakukan pembatasan aktivitas di 
berbagai negara (lockdown) sehingga aktivitas perekonomian dunia juga terganggu. 

2. Kurangnya partisipasi aktif admin pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal 
Industri Agro dalam menjawab pertanyaan masyarakat sehingga mengakibatkan tidak 
tercapainya target indikator kinerja “Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat 
dipenuhi”. 
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3. Dalam penyusunan Laporan Keuangan masih terdapat kekurangan, antara lain terdapat 
perbedaan (tidak konsisten) dalam penyampaian data keuangan antara narasi dengan tabel yang 
ditampilkan, masih terdapat penjelasan yang tidak tercantum dalam catatan atas laporan 
keuangan (CaLK) sebagaimana format yang telah diatur dalam PMK No. 20 Tahun 2016, lampiran 
CaLK yang kurang lengkap serta masih terdapat banyak temuan hasil pemeriksaan BPK 
menyebabkan nilai Laporan Keuangan menjadi tidak optimal. 

4. Kurang berkualitas/kurang lengkapnya dokumen SAKIP yang disampaikan kepada tim evaluator 
sehingga target nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro tidak dapat dicapai. 

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

6. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 sedikit banyak mempengaruhi 
pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro baik dari sisi 
anggaran (mengalami refocusing), pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target 
kinerja ditunda bahkan dibatalkan menyebabkan beberapa target kinerja mengalami 
penyesuaian. 

7. Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, 
sehingga merupakan tahap sangat awal dan masih memerlukan waktu untuk mencapai target 
akhir jangka menengah tahun 2024 

 

4.3 Rekomendasi 

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pencapaian kinerja/pelaksanaan program dan 
kegiatan Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2021 dan di masa yang akan datang antara lain: 

• Peningkatan Capaian Kinerja 

1. Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait untuk 
mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 diantaranya melalui pemberian vaksin 
secara menyeluruh, serta langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi nasional selama 
dan pasca pandemi COVID-19 agar kinerja makro mengalami peningkatan. 

2. 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 tercapai. 

3. Meningkatkan ketelitian dan konsistensi dalam penyusunan Laporan Keuangan serta 
penyelesaian temuan BPK sehingga indikator kinerja “Nilai Laporan Keuangan Direktorat 
Jenderal Industri Agro” dapat tercapai. 

4. Meningkatkan kualitas dan menyiapkan secara lengkap dokumen-dokumen yang 
diperlukan dalam penilaian SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga 
indikator kinerja “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro” dapat tercapai. 
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• Perbaikan Perencanaan Kinerja 

1. Hasil evaluasi kinerja tahun 2020, dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 
2021-2024. 

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

• Perbaikan Manajemen Kinerja 

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

2. 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).   
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JiLfftr, Dcrcrabcr 202O
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Meningkatnya
daya saing dan
kemandirian
industri agro

a. Nilei redisasi invcstasi indus*ri
agro

No ProSraa
Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Berbasis Agro

ul.
Mcntcri Perlndustriao

Agus GuEiwsDg Kartrs.lEita

Aaqguro
Rp. 5a.098.389.oo0,-
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DlrcLtur Jcaderd Indurtri Agro

1

I

Abdul hla

Kodc Tulrr.8/S-'-Fi
Strrtcgfr Iadltrtor Ktlerjr Uta-Ea Target S.tu..q

TUJUAN
rj Meningkatnya

pcran industri
agro dalam
pcr€kononian
nasional

l. Pcrtuobuhan PDB iodustri agro I,53

2. Kontribusi PDB industri agro
tcrhadap PDB nssional

9,36

3. Jualah tcnaga kerja di sektor
induatri agro

8,68 Juta Orang

4. Nilai ckspor produk industri
aSro

48,60 USD Milyar

PERSPEKTIF STAAEEOL D E R
sPl l. Perscntasc tenaga kerja di

s.ktor induetri agro tcrhadap
total pctctja

6,62

2. Produlaivitas tcn^go kerja
acktor induetri agro

I 16,l Juta Rupiah/
Orang

/Tabua
3. Prodirhivitas sclctor industri

egro
Nilai

70,77 Rp Trilyun

\r--.

|,79



Kodc S.r.ns Sftr.tG8lr Iadtletor ElacrJr T.rgct Satua.a

PERSPEKTIF CUSTOMER
SP2 PeDguatan

irrr!,l,emenrasi
MrLing lndoncaia
4.O scktor industri
agm

l. Jualah pcrueahaan dengan
nilai Indonesia lndustry 4.O
Rcadinesc Indax (lNDl 4.0) a
3.O di saktor industri agm

l1 Perusahaan

2. Kontribusi ckspor produk
induari agro bcnckrologi
titrggi

t,88

SP3 Meningkatrrya
keEampuan
industri agro da]aE
neg€ri

1. fingkat Konpoaco Dalam
Ncgcri IrKDN] (Rerata
TcrtiEbang)

54,75

2. Peningkatan jttrilah P36duk
hilir industri agro

2 Diversifkasi
Produk

SP4 Meningkatnya
pcoguasaan pasar
industri agro

l. Fertumbuhan ckspor prcduk
indueui agro

0,28

2. Kontribusi ekspor pmduk
induetri a8ro t rhadap total
ekspor

3l,o

3. Rasio impor bahan baku
industri agro terhadap PDB
selrtor induetri non migas

5,9s

PERSPEKTIT IMTERAI,, PROCSSS

SP5 Tersedianya
keb!akan
peabangunsn
industri agro yang
efektif

l. Rancaogan pcraturan
kcbijakan scl.to! industri egro
yqng disclesaikan

ll

SP6 Tcrsclenggaranya
urusan
peoerintahan di
bidang industri
agro yarg bcrdaya
sairg dan
hcrkelanjutan

l. Kerja sama selitor industri agro
yang a.leif diikuti

96

SP7 Meningkatcya
pcngendalian dan
pengawasan sektor
industri agro

1. Pe ngendalian dan pngawasan
industri di $!nor industri agro

40 Perusahaan

PERSIPEKTIT TE,IIILIV & GROWTH
SP8 Teruujudnya ASN

Direktorat Jenderal
lndustri Agro yang
professional dan
berkepribadian

l. lndeks kompctcosi,
proE*rional, dan intcgritas
pcgawai Direktorat Jenderal
Induatri Agro

70 Indeks




