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Kata Pengantar
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
rahmat-Nya, Direktorat Jenderal Industri Agro dapat menyelesaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. Dasar hukum
penyusunan LAKIP diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
peraturan pendukungnya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Direktur Jenderal Industri Agro
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Menteri Perindustrian
menyelenggarakan pemerintahan di bidang industri agro, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan dukungan alokasi anggaran (DIPA)
Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan berbagai program pembangunan guna
merealisasikan target-target pembangunan sektor industri agro sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian dan Renstra
Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019 serta Dokumen Perjanjian Kinerja
(Perkin) Tahun 2015.
Melalui LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang
kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015, selain itu laporan ini diharapkan
juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi
usaha kita. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan
ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk
kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
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Direktur Jenderal Industri Agro

Panggah Susanto
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Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Direktorat Jenderal Industri Agro
Tahun 2015 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 20152019 telah menjabarkan Visi jangka menengah yaitu Terwujudnya industri
agro yang berdaya saing global pada tahun 2025. Visi tersebut
dituangkan pada misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun
2015. Pencapaian kinerja makro sektor industri agro pada tahun 2015
adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan sektor industri agro sampai dengan triwulan IV tahun
2015 mencapai 5,82 persen.
2. Kontribusi sektor industri agro terhadap PDB nasional sampai
dengan triwulan IV tahun 2015 sebesar 8,26 persen dan kontribusi
sektor industri agro terhadap industri pengolahan non migas sebesar
45,42 persen.
3. Investasi PMDN sektor industri agro sampai dengan Triwulan IV
Tahun 2015 mencapai nilai sebesar Rp.32,25 triliun dengan 1076 izin
usaha industri, sedangkan investasi PMA mencapai nilai US$ 10,15
milyar dengan 1634 izin usaha industri.
4. Nilai ekspor kelompok industri agro pada Tahun 2015 mencapai nilai
sebesar US$ 26,18 Miliar.
Pertumbuhan sektor industri agro sampai triwulan IV tahun 2015 sebesar
5,82 persen disumbangkan oleh cabang industri makanan dan minuman
7,54 persen, industri pengolahan tembakau 6,43 persen, industri barang
kayu dan hasil hutan lainnya sebesar -1,84 persen dan industri kertas,
barang cetakan sebesar -0,11 persen dan industri furnitur sebesar 5,00
persen.
Kontribusi sektor industri agro terhadap pembentukan PDB Nasional
sampai triwulan IV tahun 2015 sebesar 8,26 persen, disumbangkan oleh
cabang industri makanan dan minuman sebesar 5,32 persen, cabang
industri pengolahan tembakau sebesar 0,94 persen, cabang industri barang
kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 0,67 persen, cabang industri kertas
dan barang cetakan sebesar 0,76 persen, dan cabang industri furnitur
sebesar 0,27 persen.
Kontribusi sektor industri agro sampai triwulan IV tahun 2015
dibandingkan kontribusi pada triwulan IV tahun 2014 mengalami
peningkatan. Pada triwulan IV tahun 2014, kontribusi industri agro sebesar
8,01 persen dan pada triwulan IV tahun 2015 meningkat sebesar 8,26
persen.
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Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kontribusi industri makanan
dan minuman dari periode triwulan IV tahun 2014 sebesar 0,29 persen dari
5,32 persen menjadi sebesar 5,61 persen pada periode yang sama tahun
2015. Meningkatnya kontribusi industri makanan dan minuman
dipengaruhi dampak menguatnya perekonomian global serta meningkatkan
permintaan ekspor dan domestik sektor industri makanan,minuman dan
tembakau, menurunnya hambatan non tarif (non=tariff barrier) di beberapa
negara tujuan ekspor seperti sertifikasi eco-label ,Anti Negative Campaign
produk sawit dan Animal Welfare produk kopi luwak, menurunnya impor
bahan baku dan barang jadi makanan, minuman dan tembakau akibat
diberlakukannya kebijakan Bea Keluar pada produk CPO dan Kakao serta
Kayu.
Langkah-langkah yang sudah dilakukan Direktorat Jenderal Industri Agro
dalam mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan pada tahun 2015
melalui perumusan kebijakan, pelayanan dan fasilitasi, pengawasan,
pengendalian serta evaluasi. Sasaran strategis tersebut didukung melalui
program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro yang terdiri dari 4
(empat) kegiatan yakni Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan, Revitaliasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan, Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan
Tembakau serta Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan
Penumbuhan Industri Agro.
Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran yang menjadi Indikator
Kinerja Utama guna mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan bagi
Direktorat Jenderal Industri Agro pada periode tahun tertentu. Sasaran
tersebut mempunyai target masing-masing, dimana pelaksanaannya
didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA.
Total DIPA yang diterima oleh Direktorat Jenderal Industri Agro untuk
Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 354.789.761.000,- Dari total
dana tersebut telah direalisasikan sebesar 82,78 persen. Realiasi anggaran
tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2014 yang mencapai
sebesar
85,30
persen
dari
total
pagu
sebesar
Rp. 199.275.906.000,-. Direktorat Jenderal Industri Agro secara garis besar
telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang
diembannya dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2015 serta dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian.
Sasaran-sasaran strategis pada perspektif stakeholder berhasil dicapai
Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2015 dengan nilai rata-rata
capaian sebesar 448,30 persen, lebih tinggi dari capaian pada tahun 2013
sebesar 448,30 persen. Nilai ini belum sepenuhnya menggambarkan
keberhasilan yang dicapai disebabkan masih terdapat beberapa sasaran
strategis yang memiliki indikator kinerja utama yang belum dapat diukur
realisasinya karena keterbatasan data. Untuk indikator kinerja yang belum
sepenuhnya terealisasi, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap
proses perencanaan program dan penganggaran serta dimungkinkan untuk
merevisi indikator kinerja tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja dalam
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mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan dalam upaya meningkatkan
pelayanan yang dibutuhkan bagi para stakeholders, perlu kiranya
ditingkatkan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan
program pembangunan industri agro.
Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri agro harus
menjadi perhatian serius dan segera terutama dalam hal permasalahan
yang menghambat investasi diantaranya ketersediaan infrastruktur,
pasokan energi dan bahan baku, pengenaan PPN produk primer, masalah
perburuhan (UMP, demo dll) serta penyelesaian masalah lingkungan.
Dokumen LAKIP ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan
masukan dan acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja
(Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran
(Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa
mendatang.
Capaian Kinerja
Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015
No.

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi Capaian

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) (Nilai 115,18 persen)
1

2

3

4

Meningkatnya
peran industri
agro terhadap
perekonomian
nasional

Laju pertumbuhan
industri agro

7,7
persen

5,82
persen

75,58
persen

Kontribusi industri agro
terhadap PDB Nasional

8,80
persen

8,26
persen

93,41
persen

Meningkatnya
penguasaan
pasar dalam dan
luar negeri
industri agro

Kontribusi eksport
produk industri agro
terhadap ekspor nasional

12,75
persen

36,76
persen

288,32
persen

Pangsa pasar produk
industri agro nasional
terhadap total
permintaan pasar dalam
negeri

14,50
persen

5,58
persen

38,48
persen

Meningkatnya
penyerapan
tenaga kerja di
sektor industri
agro

Jumlah tenaga kerja yang
diserap di sektor industri
agro

1,52 Juta
orang

1,612
Juta
orang

106,05

Menguatnya
struktur
industri agro

Rasio impor bahan baku,
bahan penolong dan
barang modal industri
agro terhadap PDB
industri non-migas

16,01
Persen

14,29
persen

89,26
persen
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Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) (Nilai 105,51 persen)
1

Tersusunnya
kebijakan
pembangunan
industri agro
yang searah
dengan ideologi
TRISAKTI dan
Agenda Prioritas
Presiden
(NAWACITA)

Tersusunnya Peraturan
Menteri Perindustrian
(Permenperin)

2

Meningkatnya
investasi sektor
industri agro
melalui fasilitasi
pemberian
insentif fiskal
dan non-fiskal

Nilai investasi sektor
industri agro

3

Meningkatnya
daya saing
industri melalui
pengembangan
standardisasi
industri agro

Jumlah Rancangan
Standar Nasional
Indonesia (RSNI)

4

Meningkatnya
ketersediaan
data sektor
industri agro
melalui
penyelenggaraan
sistem informasi
industri
nasional

Jumlah regulasi teknis
pemberlakuan SNI, ST
dan/atau PTC secara
wajib

1
peraturan

1
peraturan

100
persen

100
trilyun
rupiah

66,37
trilyun
rupiah

66,37
persen

30 RSNI

50 RSNI

166,67
persen

5

5
Regulasi

100
persen

Regulasi

Jenis Data yang tersedia
pada sistem informasi
industri nasional

6
Database

6
Database

100
persen

Jenis Informasi yang
tersedia pada sistem
informasi industri
nasional

8 Jenis
Informasi

8 Jenis
Informasi

100
persen
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Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) (Nilai 100 persen)
1

Meningkatnya
ketersediaan
sarana dan
prasarana
pendukung
pelaksanaan
tugas dan fungsi

Tingkat pemenuhan
sarana dan prasarana
kerja

90 Persen

90 persen

100
persen

2

Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran

Tingkat kesesuaian
rencana kegiatan dengan
dokumen perencanaan

90 Persen

90 Persen

100
persen

3

Meningkatnya
kualitas
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan dan
anggaran

Nilai SAKIP Ditjen
Industri Agro

A

A

100
persen

Tingkat ketepatan waktu
penyampaian laporan

91 Persen

91 persen

100
persen

WTP
Opini
BPK

WTP
Opini BPK

100
persen

4 Satker

4 Satker

100
persen

4

Meningkatnya
transparansi,
akuntabilitas,
dan kualitas
tata kelola
keuangan

Tingkat kualitas laporan
keuangan

5

Meningkatnya
efektivitas
penerapan
sistem
pengendalian
internal

Jumlah satker yang
melaksanakan sistem
pengendalian internal
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BAB I
PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan salah satu Direktorat Jenderal di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
105/M-IND/PER/11/2015

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Nomor:

Kementerian

Perindustrian, maka Tugas Pokok Direktorat Jenderal Industri Agro adalah merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro
menyelenggarakan Fungsi yaitu:
a. Perumusan kebijakan di bidang industri agro termasuk penyusunan peta panduan
pengembangan klaster industri agro.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro termasuk pengembangan klaster
industri agro.
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri agro.
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro.
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro.

B. PERAN STRATEGIS
Industri agro mempunyai peranan strategis dalam ekonomi 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
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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.
Peranan yang besar industri agro terhadap perekonomian Indonesia dapat
terlihat dari tingginya nilai PDB industri agro yang melebihi Pendapatan Domestik
Bruto (PDB) nasional dan PDB Industri Pengolahan, sampai dengan triwulan III
Tahun 2015 PDB industri agro sebesar 5,97%. Diantara kelima sektor industri agro,
PDB tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 7,94%,%,
Industri Pengolahan Tembakau sebesar 6,03%, Industri Furnitur sebesar 6,01%.
Sementara itu, Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi
Media Rekaman sebesar -1,1%, dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar -1,54.
Kontribusi sektor industri agro terhadap PDB Nasional pada triwulan III tahun
2015 adalah 8,22% meningkat sebesar 0,92% dibanding triwulan III tahun 2014
yaitu sebesar 7,3%.
Kontribusi sektor industri agro terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas
periode triwulan III tahun 2015 sebesar 45,84% meningkat dibanding periode
triwulan III tahun 2014 sebesar 44,92%. Penyumbang terbesar sektor industri agro
terhadap PDB Nasional dan PDB Industri Pengolahan Non Migas adalah Industri
Makanan dan Minuman sebesar 5,58% terhadap PDB Nasional dan 34,35%
terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas, Industri Pengolahan Tembakau
sebesar 0,93% terhadap PDB Nasional dan 5,72% terhadap PDB Industri
Pengolahan Non Migas, Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan
Reproduksi Media Rekaman sebesar 0,76% terhadap PDB Nasional dan 4,69%
terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 0,67%
terhadap PDB Nasional dan sebesar 4,12% terhadap PDB Industri Pengolahan Non
Migas sebesar 1,69%.
Ekspor industri agro pada tahun 2015 adalah sebesar 39,147 milyar USD
menurun 8,11% dibanding periode yang sama sebesar 42,6 milyar USD, begitupun
juga sama halnya dengan Impor industri agro sebesar 11,945 milyar USD pada
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tahun 2015 menurun sebesar 14,29% dibanding pada periode yang sama tahun
2014 sebesar 13,936 milyar USD, namun demikian neraca perdagangan industri
agro pada tahun 2015 mengalami surplus 27,201 milyar USD.
Melemahnya laju pertumbuhan industri agro periode triwulan III tahun 2015
dan neraca perdagangan industri agro tahun 2015 pada dibanding periode yang
sama tahun 2014 disebabkan oleh menurunnya kinerja ekonomi dunia,
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dan melemahnya daya beli sektor
industri dan konsumsi secara nasional. Paket Kebijakan Ekonomi yang telah
digulirkan sebanyak 7 (tujuh) paket diharapkan mampu memulihkan kinerja
pertumbuhan industri agro dan industri pengolahan nasional pada tahun 2016.
Industri Agro merupakan Industri Andalan Indonesia, karena didukung oleh
sumber daya alam yang cukup potensial yang berasal dari sektor pertanian,
perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, produksi CPO dan
CPKO sampai dengan triwulan 4 tahun 2015 sebesar 35 juta ton dan merupakan
komoditi agro no.1 di dunia, produksi kakao diperkirakan sebesar 350 ribu ton dan
merupakan komoditi agro no.3 di dunia, produksi kelapa adalah sebesar 3,3 juta ton
dan merupakan komoditi no.1 dunia, produksi rumput laut kering adalah sebesar
235 ribu ton dan merupakan komoditi no.1 dunia, produksi karet adalah sebesar
3,23 juta ton dan merupakan komoditi no.2 dunia, produksi rotan adalah sebesar
145 ribu dan merupakan komoditi no.1 di dunia, produksi hasil perikanan adalah
sebesar 10,5 juta ton dan merupakan komoditi no.2 di dunia.
Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro akan
mempunyai efek berganda yang luas, seperti : 1). penguatan struktur industri, 2).
peningkatan nilai tambah, 3). pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya, 4).
pengembangan wilayah industri, 5). proses alih teknologi, 6). perluasan lapangan
kerja, 7). penghematan devisa, 8). perolehan devisa, dan 9). 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).
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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 tahun anggaran 2015 adalah
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro.

C. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri dari 1 (satu)
Sekretariat Direktorat Jenderal dan 3 (tiga) Direktorat, yaitu :
•

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro.

•

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

•

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

•

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro
Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh satuan 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 penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi, dan teknologi di bidang
industri agro;

d.

koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang industri agro;

e.

pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
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f.

pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal

Industri Agro terdiri atas 4 (empat) bagian setingkat Eselon III:
a.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;

b.

Bagian Hukum dan Kerja Sama;

c.

Bagian Keuangan;

d.

Bagian Kepegawaian dan Umum.

2) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan
dan perkebunan.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri hasil hutan dan
perkebunan;

b.

penyiapan

perumusan

kebijakan

termasuk

penyusunan

peta

panduan

pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang
karet, industri furniture, industri kertas, dan pengembangan klaster industri hasil
hutan dan perkebunan lainnya;
c.

penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri
pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang karet, industri furniture,
industri kertas, dan pengembangan klaster industri hasil hutan dan perkebunan
lainnya;

d.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri
hasil hutan dan perkebunan;

e.

penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri hasil hutan dan
perkebunan; dan
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f.

pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:
a.

Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan;

b.

Subdirektorat Industri Kayu dan Rotan;

c.

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet;

d.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya; dan

e.

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

3) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri
makanan, hasil laut dan perikanan.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan
Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri makanan, hasil laut,
dan perikanan;

b.

penyiapan

perumusan

kebijakan

termasuk

penyusunan

peta

panduan

pengembangan industri pengolahan kelapa, industri gula, industri pengolahan ikan,
dan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan lainnya;
c.

penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan industri pengolahan
kelapa, industri gula, industri pengolahan ikan, dan pengembangan industri
makanan, hasil laut, dan perikanan lainnya;

d.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri
makanan, hasil laut, dan perikanan;

e.

penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri makanan, hasil laut, dan
perikanan; dan

f.

pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.
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Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:
a.

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;

b.

Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan;

c.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan;

d.

Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan; dan

e.

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

4) Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri minuman dan
tembakau.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri minuman dan
tembakau;
b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan
klaster industri pengolahan kopi, industri hasil tembakau, industri pengolahan buah,
industri pengolahan susu, dan pengembangan klaster industri minuman dan
tembakau lainnya;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan industri pengolahan kopi,
industri pengolahan kakao, industri hasil tembakau, industri pengolahan buah,
industri pengolahan susu, dan pengembangan industri minuman dan tembakau
lainnya;
d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri
minuman dan tembakau;
e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri minuman dan tembakau;
dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terdiri atas:
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a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
b. Subdirektorat Industri Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan;
c. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar;
d. Subdirektorat Industri Hasil Susu dan Minuman Lainnya; dan
e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro tersaji pada gambar
berikut:
DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI AGRO
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAG. PROGRAM, EVALUASI&
PELAPORAN
BAG. HUKUM &KERJASAMA
BAG. KEUANGAN
BAG. KEPEGAWAIAN &UMUM

DIREKTORAT INDUSTRI HASIL
HUTAN DAN PERKEBUNAN

DIREKTORAT INDUSTRI
MAKANAN,HASIL LAUT DAN
PERIKANAN

DIREKTORAT INDUSTRI
MINUMAN DAN TEMBAKAU

SUB DIT PROGRAM,
EVALUASI & PELAPORAN

SUB DIT PROGRAM
EVALUASI & PELAPORAN

SUB DIT PROGRAM
EVALUASI & PELAPORAN

SUB DIREKTORAT
INDUSTRI KAYU DAN
ROTAN

SUB DIT INDUSTRI
HASIL TANAMAN
PANGAN

SUB DIT INDUSTRI HASIL
HOLTIKULTURA &
MINUMAN RINGAN

SUB DIT INDUSTRI
SELULOSA DAN KARET

SUB DIT INDUSTRI
HASIL PERKEBUNAN

SUB DIT INDUSTRI HASIL
TEMBAKAU & BAHAN PENYEGAR

SUBDIT INDUSTRI HASIL
PERKEBUNAN NON
PANGAN LAINNYA

SUBDIT INDUSTRI HASIL
LAUT, PERIKANAN DAN
PETERNAKAN

SUBDIT INDUSTRI HASIL
SUSU DAN MINUMAN
LAINNYA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Industri Agro
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Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 398/MPP/6/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategik
(Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di
Lingkungan Departemen Perindustrian dan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI
Nomor 7 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah maka
Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai salah satu bagian dari instansi pemerintah,
wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

ini

adalah

untuk

mempertanggung

jawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Jenderal Industri Agro dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Dokumen Perjanjian Kinerja
(PERKIN) Tahun 2015.

D. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS
Kontribusi sektor industri agro relatif masih dominan terhadap industri
manufaktur secara keseluruhan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Namun disadari
masih ada kendala yang dihadapi oleh sektor industri agro untuk mampu
mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Beberapa masalah yang dihadapi adalah
masalah internal maupun eksternal meliputi:
1. Masalah Internal Industri
a) Struktur industri yang masih belum kuat dan lengkap.
b) Industri dasar/hulu yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong
masih terbatas dalam hal jumlah dan kemampuannya, sehingga ketergantungan
kepada bahan baku impor masih relatif tinggi.
c) Terbatasnya kemampuan SDM industri.
d) Kapasitas produksi masih kurang optimal.
e) Tuntutan masalah lingkungan yang masih ketat di negara-negara tujuan ekspor
seperti sertifikat eco-label untuk produk berbahan baku hasil hutan.
f)

Kampanye negatif dari LSM luar negeri khususnya terkait masalah lingkungan
hidup.
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g) Lemahnya penguasaan desain produk olahan.
h) Tidak tersedianya cukup dana penelitian dan pengembangan produk industri
untuk produk buatan lokal.
i)

Sistem sertifikasi dan manajemen mutu masih lemah karena penerapan
penelitian, penerapan mutu dan pengembangan serta inovasi teknologi belum
maksimal.

2. Masalah Eksternal Industri
a) Lemahnya infrastruktur di daerah sentra produksi agro terutama di luar Jawa.
b) Dukungan infrastruktur dan logistik kurang (pelabuhan, jalan, gas, gudang).
c) Sulitnya adopsi dan penerapan persyaratan standarisasi produk.
d) Suku bunga kredit investasi cukup tinggi.
e) Terbatasnya fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan.
f)

Perdagangan bebas.

g) Hambatan regulasi (PPN 10%, bea cukai).
Dari permasalahan yang diidentifikasi dalam analisis lingkungan internal dan
eksternal, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan berdasarkan kelompok
isu yang dijelaskan di bawah ini :
Kelompok Isu Input
a. Bahan baku
1. Ketersediaan : jumlah dan ketidakpastian akan kesinambungan bahan baku
serta keterbatasan bahan baku alternatif.
2. Mutu : Mutu bahan baku yang masih dibawah standar (SNI).
3. Keterjangkauan : harga bahan baku tidak bersaing dan tersebar sehingga
berpengaruh pada biaya logistik dan distribusi.
b. Bahan bakar : Fluktuasi harga bahan bakar.
c. Lahan : Status lahan (konflik lahan perkebunan).
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Kelompok Isu Proses Produksi
a. Teknologi : terbatasnya kegiatan riset dan teknologi industri, pengembangan
teknologi pengolahan (hilir) lamban dan ketergantungan teknologi dari negara
negara maju.
b. Standarisasi : sulitnya adopsi dan penerapan persyaratan standarisasi produk
baik nasional maupun internasional.
Kelompok Isu Pasar
a. Pasar domestik : pangsa pasar dalam negeri cukup besar tetapi belum
termanfaatkan, konsumsi beberapa produk

dalam negeri masih rendah dan

pasar dalam negeri juga terganggu oleh produk ilegal dan produk impor kualitas
rendah dan harga murah.
b. Pasar Internasional : permintaan dunia terhadap produk industri agro
meningkat tetapi dihadapkan pada aturan perdagangan bebas, hambatan regulasi
negara tujuan ekspor, persyaratan ecolabeling yang masih dianggap sulit untuk
dipenuhi, kampanye negatif dari LSM terkait masalah lingkungan hidup.
Kelompok Isu Kelembagaan dan regulasi
a. Insentif bagi pengembangan industri padat tenaga kerja masih minimal.
b. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait (konsistensi kebijakan).
c. Ekonomi biaya tinggi terkait dengan otonomi daerah yang kurang sehat
d. Ketidakjelasan roadmap pembangunan industri agro
e. Masih adanya praktek ilegal logging dan ilegal trading
Kelompok Isu Sumber Daya Manusia
a. Pengetahuan tentang proses pengemasan bahan mentah (raw material), dari
pembudidaya hingga ke pabrikasi masih rendah
b. Sistem pembinaan dan penyuluhan secara berjenjang belum dirancang dan
dilakukan secara terstruktur
Kelompok Isu Penunjang
a. Makroekonomi : Kondisi ekonomi Uni Eropa dan pertumbuhan ekonomi dunia
yang cenderung menurun
b. Diversifikasi produk industri agro masih rendah
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c. Tren peningkatan industri UKM tetapi belum dimanfaatkan untuk mendukung
industri agro
d. Infrastruktur : Dukungan infrastruktur dan logistik kurang (pelabuhan, jalan,
gas, gudang), lemahnya infrastruktur di daerah-daerah terutama luar Jawa dan
komitmen untuk secara jauh mendukung program MP3EI
e. Pendanaan : Suku bunga kredit investasi cukup tinggi dan terbatasnya fasilitas
kredit yang diberikan oleh perbankan
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
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 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
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. Visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi telah ditetapkan sebagai berikut:
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1. Visi
Visi Direktorat Jenderal Industri Agro yaitu terwujudnya industri agro yang
berdaya saing global pada tahun 2025.
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Industri
Agro sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina
industri nasional mengemban misi sebagai berikut:
1) Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
2) Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;
3) Menjadi wahana untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;
4) Meningkatkan industri yang berbasis sumber daya alam;
5) Pengembangan SDM yang kompeten;
6) Mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan energi alternatif;
3. Tujuan
Pengembangan industri agro merupakan bagian dari pembangunan industri
nasional serta perekonomian secara umum. Oleh karenanya pengembangan
industri agro diarahkan untuk mampu lebih berperan aktif dalam pembangunan
ekonomi Indonesia, tujuan yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Industri
Agro adalah Terbangunnya Industri Agro yang Tangguh dan Berdaya Saing.
4. Indikator Kinerja Tujuan
Industri agro nasional merupakan industri andalan indonesia dan memiliki
peran

aktif

dalam

pembangunan

ekonomi

indonesia

dengan

tujuan

terbangunnya industri agro yang tangguh dan berdaya saing dimana diukur
melalui indikator kinerja tujuannya yaitu Meningkatnya jumlah populasi
usaha industri agro dengan postur yang lebih sehat.
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5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) tahun 2005 – 2025 ditetapkan visi pembangunan industri nasional
yaitu Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan
serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan dengan fokus prioritas
pembangunan industri agro sebagai indikator kinerja utama (IKU) adalah
Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional sebesar
8,8 persen.

6. Sasaran
Dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya-upaya sistemik yang
dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif
pemangku kepentingan, perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan yang dapat dirinci sebagai
berikut:
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya

peran

industri

agro

dalam

dalam perekonomian

nasional

perekonomian nasional
Meningkatnya

peran industri

agro

di

diindikasikan dengan laju pertumbuhan PDB industri agro yang diharapkan
tumbuh di atas pertumbuhan PDB nasional serta meningkatnya kontribusi PDB
industri agro terhadap PDB nasional. Dengan demikian, indikator kinerja
sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
1) Laju pertumbuhan PDB industri agro;
2) Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB Nasional.
Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar

Negeri.
Meningkatnya

penguasaan

pasar

dalam

negeri

dimaksudkan

untuk

meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh
pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pangsa pasar di luar negeri dimaksudkan
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untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan
rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor nasional.
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
1) Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional;

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor

industri agro.
Salah satu peran utama sektor industri dalam perekonomian nasional adalah
dengan menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja yang
produktif. Sampai dengan tahun 2013, jumlah tenaga kerja di sektor industri
pengolahan non-migas mencapai 14,78 juta tenaga kerja. Indikator kinerja
sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
1) Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro.
Sasaran Strategis 7 : Menguatnya struktur industri agro.
Salah satu sasaran pembangunan industri adalah menguatnya struktur industri
pengolahan non-migas melalui penumbuhan industri hulu dan industri antara
yang berbasis sumber daya alam. Struktur industri yang kuat mempunyai ciri
antara lain adanya kaitan (linkage) yang kuat dan sinergis antar sub sektor
industri dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, memiliki kandungan lokal
yang tinggi, menguasai pasar domestik, memiliki produk unggulan industri
masa depan, tumbuh secara berkelanjutan, serta mempunyai daya tahan
(resilience) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian. Indikator kinerja
sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
1) Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap
PDB industri pengolahan non-migas.
Perspektif Proses Internal
Sasaran Strategis 1 :

Tersusunnya

kebijakan

pembangunan

industri

searah dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas
Presiden (NAWA CITA).
Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri
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ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam
suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi
pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong
pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Sebagai
pelaksanaan dari amanah UU tersebut, Pemerintah menyusun Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sesuai dengan ideologi TRISAKTI
dan Agenda Prioritas (NAWA CITA) Presiden terpilih tahun 2014 – 2019.
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Tersusunnya Peraturan Pemerintah (PP);
2) Tersusunnya Peraturan Presiden (Perpres);
3) Tersusunnya Peraturan Menteri (Permen).
Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya

daya

saing

industri

melalui

pengembangan standardisasi industri
Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam
rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri
juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan
keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan
hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan
usaha yang sehat. Pengembangan Standardisasi industri meliputi perencanaan,
pembinaan, pengembangan dan Pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia
(SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Indikator kinerja
sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Agro;
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya investasi sektor industri melalui
fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal
Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan
pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal
dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah
khususnya untuk pengembangan industri strategis. Indikator kinerja sasaran
strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
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1) Nilai investasi di sektor industri agro
Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya ketersediaan data sektor industri
melalui penyelenggaraan sistem informasi industri
nasional
Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk
menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau
informasi, mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/
pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan
data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, dan
mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang
meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam
mendukung pembangunan Industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis
(IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Jenis modul yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional;
2) Jenis data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional;
3) Jenis informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional.

Perspektif Pembelajaran Organisasi
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Agar pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dapat berjalan dengan baik, maka
diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai, baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini
adalah:
1) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

penganggaran
Peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

penganggaran

di

lingkungan

Kementerian diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan,

penganggaran,
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memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini
adalah:
1) Tingkat keseuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya

kualitas

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan dan anggaran
Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan
Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga
Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit
Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang
serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Laporan akuntabilitas
kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan
kegiatan dan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (Good Governance). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran
ini adalah:
1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan;
2) Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya

transparansi,

akuntabilitas,

dan

kualitas tata kelola keuangan
Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya
transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan
memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas
keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus
memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Indikator kinerja sasaran
strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Tingkat kualitas laporan keuangan
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya

efektivitas

penerapan

sistem

pengendalian internal
Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini dikarenakan
SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan
LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015
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efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset
negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator
kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya implementasi kebijakan industri
melalui

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan
Monitoring dan evaluasi dari implementasi pelaksanaan kebijakan bertujuan
untuk memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan
yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah berhasil dicapai
serta langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan. Indikator kinerja
sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1) Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri
Upaya lain yang harus dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan
tersebut diatas adalah dirumuskan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif
sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Target pertumbuhan
setiap cabang industri agro yang ingin dicapai dalam peningkatan daya saing
industri agro periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1) Cabang Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Target pertumbuhan untuk cabang industri makanan, hasil laut dan
perikanan rata-rata mulai tahun 2015-2019 diharapkan dapat mencapai
sebesar 8,08 persen. Target pertumbuhan terendah pada tahun 2015
sebesar 7,5 persen hingga tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,7
persen.
2) Cabang Industri Hasil hutan dan Perkebunan
Target pertumbuhan untuk cabang industri hasil hutan dan perkebunan
rata-rat mulai tahun 2015-2019 diharapkan dapat mencapai sebesar 5,42
persen. Target tahun 2015 sebesar 5 persen dan target pertumbuhan
tahun 2019 sebesar 6 persen.
3) Cabang Industri Minuman dan Tembakau
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Target pertumbuhan untuk cabang Minuman dan Tembakau rata-rata
mulai tahun 2015-2019 diharapkan dapat mencapai sebesar 5,04 persen.
Target pertumbuhan terendah pada tahun 2010 sebesar 4,60 persen
hingga tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,58 persen
Target pertumbuhan cabang industri agro secara ringkas terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Target Pertumbuhan Cabang Industri Agro Tahun 2015 – 2019
(dalam persen)
Cabang Industri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Hasil Hutan dan Perkebunan
Minuman dan Tembakau

2015

2016

2017

2018

2019

7,5

7,7

8,1

8,4

8,7

Ratarata
8,08

5

5,2

5,4

5,5

6

5,42

6,27

4,60

4,80

4,90

5,30

5,04

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019

7. Arah Kebijakan dan Strategi
Sesuai dengan perubahan kondisi organisasi dan lingkungan strategis,
kebijakan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat
Jenderal Industri Agro sampai dengan tahun 2015 adalah terwujudnya
penumbuhan dan pengembangan industri agro.
Untuk itu telah dibangun Peta Strategi Direktorat Jenderal Industri Agro yang
menguraikan peta jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tahun
2015 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Peta strategi Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan penjabaran dan
upaya dari Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai unit Eselon I Kementerian
Perindustrian dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang tercantum
di dalam dokumen peta strategi Kementerian Perindustrian.
Peta strategi memuat visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis yang ingin
dicapai. Sasaran strategis terbagi menjadi 3 (tiga) perspektif yakni perspektif
pemangku kepentingan (stakeholders), perspektif proses pelaksanaan tugas
pokok serta perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan.
LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

II - 9

Peta Strategi Direktorat Jenderal Industri Agro tersaji pada gambar berikut:
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Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Industri Agro
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana
tercantum di dalam Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 20152019, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) dari masingmasing sasaran strategis yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Industri Agro
pada tahun 2015 sesuai dengan yang tercantum pada Peta Strategi Direktorat
Jenderal Industri Agro adalah terinci sebagai berikut:
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
1. Tingginya Peran Industri agro terhadap perekonomian Nasional
Peran industri dimaksud adalah nilai tambah hasil produksi sektor industri
agro yang merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input.
Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja sasaran:
1) Laju pertumbuhan industri agro dengan target pada tahun 2015 sebesar
7,7 persen.
2) Kontribusi industri agro terhadap PDB nasional dengan target pada
tahun 2015 sebesar 8,80 persen.

2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.
Penguasaan pasar produk industri baik dalam maupun luar negeri
dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk industri agro di pasar
dalam

negeri

dibandingkan

dengan

seluruh

pangsa

pasar

serta

meningkatkan nilai ekspor produk industri agro di pasar luar negeri sehingga
dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri agro terhadap
nilai ekspor keseluruhan.
Sasaran ini dicapai melalui indikator kinerja sasaran:
1) Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional dengan
target pada tahun 2015 sebesar 12,75 persen.
2) Pangsa pasar produk industri agro nasional terhadap total permintaan di
pasar dalam negeri dengan target pada tahun 2015 sebesar 14,50 persen.
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3. Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro.
Dengan kokohnya faktor-faktor penunjang industri nasional diharapkan
dapat mendukung tercapainya tujuan industri agro.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran:
1) Jumlah tenga kerja yang diserap di sektor industri agro dengan target
pada tahun 2015 sebesar 1,52 Juta orang.

4. Kuatnya struktur industri Agro.
Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan
industri antara serta bagaimana kemampuan kandungan lokal digunakan
dalam produksi.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran:
1) Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal industri
agro terhadap PDB industri non-migas dengan target pada tahun 2015
sebesar 16,01 persen.

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tersusunnya Kebijakan pembangunan industri agro yang searah
dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWACITA).
Salah satu bentuk dukungan atau fasilitasi pemerintah dalam hal ini
Direktorat Jenderal Industri Agro akan menyusun Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperin) guna mendukung pengembangan industri.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran:
1) Tersusunnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) dengan
target pada tahun 2015 sebesar 1 peraturan.

2. Meningkatnya

Investasi

sektor

industri

agro

melalui

fasilitasi

pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.
Salah satu bentuk dukungan atau fasilitasi pemerintah dalam hal ini
Direktorat Jenderal Industri Agro akan memberikan insentif fiskal dan non-
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fiskal guna mendukung pengembangan industri. Sasaran ini dicapai dengan
Indikator Kinerja Sasaran:
1) Nilai investasi sektor industri agro dengan target pada tahun 2015
sebesar 40 Trilyun rupiah.

3. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi
industri agro.
Standardisasi sebagai bentuk dari non tariff barrier terhadap masuknya
produk-produk impor sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan daya
saing industri agro, untuk itu perlu dilakukan fasilitasi dari pemerintah
dalam hal ini Direktorat Jenderal Industri Agro untuk memfasilitasi
pembuatan RSNI dan SNI.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Utama:
1) Jumlah Rancangan Standar nasional Indonesia (RSNI) dengan target pada
tahun 2015 sebanyak 30 RSNI.
2) Jumalah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
dengan target pada tahun 2015 sebanyak 5 regulasi.

4. Meningkatnya

ketersedian

data

sektor

industri

melalui

penyelenggaraan sistem informasi industri nasional.
Ketersedian data yang akurat di sektor industri sangat penting sebagai bukti
pencapaian pertumbuhan, untuk itu Direktorat Jenderal Industri agro
menfasilitasi melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional
yang mudah diakses.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasarana:
1) Jenis data yang tersedia pada sistem informasi industri nasional dengan
target pada tahun 2015 sebesar 6 Database.
2) Jenis informasi yang tersedia pada sistem informasi industri nasional
dengan target pada tahun 2015 sebanyak 8 jenis infomasi.
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Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1. Meningkatnya

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang kompeten Direktorat
Jenderal Industri agro, pemerintah berusaha menfasilitasi ketersediaan
sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran:
1) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja dengan target pada
tahun 2015 sebesar 90 persen.
2. Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Ditargetkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan
yaitu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ,Renstra

Kementerian Perindustrian, dan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN).
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran:
1) Tingkat kesesuain rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan
dengan target pada tahun 2015 sebesar 90 persen.
3. Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Perencanaan yang baik akan meningkatkan efektifitas pelaksanaannya serta
mencegah/meminimalisir tingkat penyimpangan. Perencanaan yang sudah
dilaksanakan diperlukan pelaporan sebagai bahan evaluasi pembuatan
perencanaan periode berikutnya serta memperbaiki penyimpangan yang
terjadi.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran:
1) Nilai SAKIP Ditjen Industri Agro dengan target pada tahun 2015 dengan
nilai A.
2) Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan dengan target pada
tahun 2015 sebesar 91 persen.
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4. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola
keuangan
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran:
1) Tingkat kualitas laporan keuangan dengan target pada tahun 2015 WTP
opini BPK.
5. Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal.
Dalam meningkatkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang
baik di Direktorat Jenderal Industri Agro dilakukan penerapan SPIP.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Sasaran:
1) Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal dengan
target pada tahun 2015 sebesar 4 satker.

Secara ringkas, dokumen rencana kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro
Tahun 2015 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)
1
Meningkatnya peran
Laju pertumbuhan industri agro
industri agro terhadap Kontribusi industri agro terhadap
perekonomian
PDB Nasional
nasional
2
Meningkatnya
Kontribusi eksport produk industri
penguasaan pasar
agro terhadap ekspor nasional
dalam dan luar negeri Pangsa pasar produk industri agro
industri agro
nasional terhadap total permintaan
pasar dalam negeri
3
Meningkatnya
Jumlah tenaga kerja yang diserap di
penyerapan tenaga
sektor industri agro
kerja di sektor
industri agro
4
Menguatnya struktur
Rasio impor bahan baku, bahan
industri agro
penolong dan barang modal
industri agro terhadap PDB industri
non-migas
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Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
1
Tersusunnya kebijakan Tersusunnya Peraturan Menteri
pembangunan industri
Perindustrian (Permenperin)
agro yang searah
dengan ideologi
TRISAKTI dan Agenda
Prioritas Presiden
(NAWACITA)
2 Meningkatnya investasi Nilai investasi sektor industri
sektor industri agro
agro
melalui fasilitasi
pemberian insentif
fiskal dan non-fiskal
3
Meningkatnya daya
Jumlah Rancangan Standar
saing industri melalui
Nasional Indonesia (RSNI)
pengembangan
Jumlah regulasi teknis
standardisasi industri
pemberlakuan SNI, ST dan/atau
agro
PTC secara wajib
Meningkatnya
Jenis Data yang tersedia pada
ketersediaan data
sistem informasi industri nasional
sektor industri agro
Jenis Informasi yang tersedia
4
melalui
pada sistem informasi industri
penyelenggaraan sistem nasional
informasi industri
nasional
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
1
Meningkatnya
Tingkat pemenuhan sarana dan
ketersediaan sarana dan prasarana kerja
prasarana pendukung
pelaksanaan tugas dan
fungsi
2
Meningkatnya kualitas
Tingkat kesesuaian rencana
perencanaan dan
kegiatan dengan dokumen
penganggaran
perencanaan
3
Meningkatnya kualitas
Nilai SAKIP Ditjen Industri Agro
pelaporan pelaksanaan
Tingkat ketepatan waktu
kegiatan dan anggaran
penyampaian laporan
4
Meningkatnya
Tingkat kualitas laporan
transparansi,
keuangan
akuntabilitas, dan
kualitas tata kelola
keuangan
5
Meningkatnya
Jumlah satker yang melaksanakan
efektivitas penerapan
sistem pengendalian internal
sistem pengendalian
internal
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dan dukungan pembiayaan
yang telah disetujui dalam bentuk DIPA, maka ditetapkanlah kinerja yang akan
dicapai. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2015
secara berjenjang sesuai dengan kedudukan serta tupoksi yang ada.
Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2015 yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015
yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tahun 2015 tidak ada perubahan
signifikan, walaupun disadari ketika dilakukan pengukuran terhadap indikatorindikatornya mengalami kesulitan akibat keterbatasan data.
Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015 tersaji pada
tabel berikut:
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perspektif Stakeholders
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)
1 Meningkatnya peran
Laju pertumbuhan industri agro
industri agro terhadap Kontribusi industri agro terhadap
perekonomian
PDB Nasional
nasional
2 Meningkatnya
Kontribusi eksport produk industri
penguasaan pasar
agro terhadap ekspor nasional
dalam dan luar negeri Pangsa pasar produk industri agro
industri agro
nasional terhadap total permintaan
pasar dalam negeri
3 Meningkatnya
Jumlah tenaga kerja yang diserap di
penyerapan tenaga
sektor industri agro
kerja di sektor industri
agro
Rasio impor bahan baku, bahan
Menguatnya struktur
penolong dan barang modal
4
industri agro
industri agro terhadap PDB industri
non-migas
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Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
1
Tersusunnya
Tersusunnya Peraturan Menteri
1 peraturan
kebijakan
Perindustrian (Permenperin)
pembangunan industri
agro yang searah
dengan ideologi
TRISAKTI dan Agenda
Prioritas Presiden
(NAWACITA)
2 Meningkatnya
Nilai investasi sektor industri agro
40 trilyun
investasi sektor
rupiah
industri agro melalui
fasilitasi pemberian
insentif fiskal dan nonfiskal
3
Meningkatnya daya
Jumlah Rancangan Standar
30 RSNI
saing industri melalui
Nasional Indonesia (RSNI)
pengembangan
Jumlah regulasi teknis
5 Regulasi
standardisasi industri pemberlakuan SNI, ST dan/atau
agro
PTC secara wajib
Meningkatnya
Jenis Data yang tersedia pada
6 Database
ketersediaan data
sistem informasi industri nasional
sektor industri agro
Jenis Informasi yang tersedia pada
8 Jenis
4
melalui
sistem informasi industri nasional
Informasi
penyelenggaraan
sistem informasi
industri nasional

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
1
Meningkatnya
Tingkat pemenuhan sarana dan
ketersediaan sarana
prasarana kerja
dan prasarana
pendukung
pelaksanaan tugas dan
fungsi
2
Meningkatnya kualitas Tingkat kesesuaian rencana
perencanaan dan
kegiatan dengan dokumen
penganggaran
perencanaan
3
Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP Ditjen Industri Agro
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pelaporan
pelaksanaan kegiatan
dan anggaran
Meningkatnya
transparansi,
akuntabilitas, dan
kualitas tata kelola
keuangan
Meningkatnya
efektivitas penerapan
sistem pengendalian
internal

4

5

Tingkat ketepatan waktu
penyampaian laporan

91 Persen

Tingkat kualitas laporan keuangan

WTP Opini
BPK

Jumlah satker yang melaksanakan
sistem pengendalian internal

4 Satker

D. ANGGARAN TAHUN 2015
Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2015 memperoleh alokasi anggaran
sebesar Rp. 338.405.511.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro yang dibagi kedalam 4
(empat) kegiatan seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015
Menurut Kegiatan
No.

Uraian Kegiatan (Eselon II)

1.

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan

Pagu Anggaran
(Rp.)
42.749.263.000,-

dan Perkebunan
2.

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman

37.011.200.000,-

dan Tembakau
3.

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan,

100.655.511.000,-

Hasil Laut dan Perikanan
4.

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan

158.373.427.000,-

Penumbuhan Industri Agro
Total
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019. Akuntabilitas kinerja yang diukur
dalam rangka menggambarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun
2015 mencakup analisis kinerja makro sektor industri agro, analisis capaian kinerja
sasaran dan akuntabilitas keuangan.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
1. Analisis Kinerja Makro
Ditengah melemahnya permintaan dunia akan produk hasil industri seiring
memburuknya perekonomian dunia, sektor industri nasional masih mampu tumbuh
pada angka yang cukup moderat.
Pertumbuhan Ekonomi

a.

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDB Berdasar Lapangan Usaha 2012-2015 Tahun Dasar 2010
(persen)
No

Lapangan Usaha

2012

2013

2014*

2015**

1

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

4,59

4,20

4,18

4,02

2

Pertambangan dan Penggalian

3,02

1,74

0,55

-5,08

3

Industri Pengolahan

5,62

4,49

4,63

4,25

a. Industri Migas

-2,40

-1,70

-2,11

-1,76

6,98

5,45

5,61

5,04

10,06

5,23

5,57

1,21

3,34

4,06

3,05

7,17

Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

6,56

6,11

6,97

6,65

5,40

4,71

4,84

2,47

Transportasi dan Pergudangan

7,11

8,38

8,00

6,68

b. Industri Non Migas
4
5
6
7
8
9

Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6,64

6,80

5,91

4,36

12,28

10,39

10,02

10,06

Jasa Keuangan dan Asuransi

9,54

9,09

4,93

8,53

12

Real Estate

7,41

6,54

5,00

4,82

13

Jasa Perusahaan

7,44

7,91

9,81

7,69

10

Informasi dan Komunikasi

11
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No

Lapangan Usaha

2012

2013

2014*

2015**

14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

2,13

2,38

2,49

4,75

15

Jasa Pendidikan

8,22

8,20

6,29

7,45

16

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7,97

7,83

8,01

7,10

17

Jasa lainnya

5,76

6,41

8,92

8,08

6,03

5,58

5,02

4,79

PRODUK DOMESTIK BRUTO

Sumber: BPS diolah Kemenperin *angka sementara **angka sangat sementara

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015, sesuai PDB atas dasar harga
konstan 2010 tumbuh sebesar 4,79 persen melambat dibanding tahun 2013 yang
tumbuh sebesar 5,02 persen atau terendah sejak tahun 2010. Bila diukur
berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.540, 8 triliun dan PDB
perkapita mencapai Rp 45,2 juta atau US$ 3.377,1. Perlambatan pertumbuhan
hampir pada semua lapangan usaha, meskipun ada beberapa lapangan usaha yang
mengalami peningkatan dari tahun lalu namun tidak terlalu signifikan. Kelompok
industri informasi dan komunikasi menjadi kelompok industri dengan pertumbuhan
tertinggi yaitu sebesar 10,06 persen hal ini dikarenakan penggunaan 4G LTE yang
terus meningkat, disusul kemudian kelompok industri jasa keuangan dan asuransi
sebesar 8,53 persen hal ini dikarenakan ada peningkatan pendapatan jasa
keuangan, dan kelompok industri jasa perusahaan sebesar 7,69 persen. Industri
pertambangan dan penggalian menjadi industri dengan pertumbuhan negatif yaitu
sebesar -5,08 persen, disusul oleh industri migas sebesar -1,76 persen. Bila dilihat
dari kontribusi terhadap PDB nasional, industri pengolahan menjadi kelompok
industri dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 20,84 persen, dimana didalamnya
terdapat industri migas sebesar 2,67 persen dan industri non migas sebesar 18,18
persen, disusul oleh industri pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,52
persen, dan industri perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
motor sebesar 13,29 persen.
Secara umum terjadi pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha, namun
berdasarkan analisa per sektor akan terlihat beberapa lapangan usaha mengalami
perlambatan. Perlambatan beberapa lapangan usaha ini dapat disebabkan karena
beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:
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1). Turunnya nilai mata uang rupiah kepada USD

Melemahnya rupiah mengakibatkan beberapa sektor menjadi sulit untuk
kompetitif khususnya

yang tergantung pada

produk-produk

impor.

Keuntungan yang harusnya diterima oleh para eksportir pun tidak dapat
meningkatkan neraca transaksi berjalan akibat industri manufaktur yang
belum efisien dan berdaya saing.
2). Turunnya harga komoditas dunia

Melemahnya harga-harga komoditas dunia sebagai akibat melemahnya
permintaan di China dan Negara-negara utama Eropa mengakibatkan industri
yang mengandalkan harga komoditas mengalami pelemahan permintaan.
3). Pemberlakuan UU Minerba

Pada 11 Januari 2014, presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah
Nomor 1 tahun 2014. Peraturan itu merupakan tindaklanjut dan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu
Bara. Dimana undang-undang tersebut mewajibkan semua perusahaan
tambang membangun smelter dan dilarang untuk mengekspor bahan mentah.
Hal ini bertujuan untuk menaikkan nilai tambah berupa nilai ekonomi dan
menciptakan lapangan pekerjaan. Akibat dari kebijakan tersebut, sehingga
terjadi perlambatan pada sektor industri migas sebesar 2,11 persen.

b. Perkembangan Sektor Industri Non Migas
Perkembangan sektor industri non migas tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3.2. Pertumbuhan Sektor Industri Non Migas
No

Lapangan Usaha

2012

1

Industri Makanan dan Minuman

10,33

4,07

9,49

7,54

2

Industri Pengolahan Tembakau

8,82

-0,27

8,33

6,43

3

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

6,04

6,58

1,56

-4,79

4

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

-5,43

5,23

5,62

3,98

5

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya

-0,80

6,19

6,12

-1,84

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

2013

2014*

2015**

III - 3

No

Lapangan Usaha

2012

2013

2014*

2015**

-2,89

-0,53

3,58

-0,11

12,78

5,10

4,04

7,36

7

Industri Kertas dan Barang dari Kertas;
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

8

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

7,56

-1,86

1,16

5,05

9

Industri Barang Galian bukan Logam

7,91

3,34

2,41

6,18

10

-1,57

11,63

6,01

6,48

11

Industri Logam Dasar
Industri Barang Logam; Komputer, Barang
Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

11,64

9,22

2,94

7,83

12

Industri Mesin dan Perlengkapan

-1,39

-5,00

8,67

7,49

13

Industri Alat Angkutan

4,26

14,95

4,01

2,33

14

Industri Furnitur

-2,15

3,64

3,60

5,00

15

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi
dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

-0,38

-0,70

7,65

4,89

Industri Non Migas

6,98

5,45

5,61

5,04

PRODUK DOMESTIK BRUTO

6,03

5,58

5,02

4,79

6

Sumber: BPS diolah Kemenperin

*angka sementara

**angka sangat sementara

Perkembangan pertumbuhan industri non migas menunjukkan penurunan
dibanding tahun sebelumnya. Dimana industri pengolahan non migas pada tahun
2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 namun pada tahun 2015 terjadi
perlambatan yaitu tumbuh sebesar 5,04 persen dibanding tahun 2014 yang tumbuh
sebesar 5,61 persen. Pertumbuhan industri non migas di tahun 2015, didorong oleh
beberapa lapangan usaha. Industri barang logam; komputer, barang elektronik,
optik; dan peralatan listrik merupakan industri dengan pertumbuhan tertinggi,
yaitu sebesar 7,83 persen, disusul kemudian industri makanan dan minuman
sebesar 7,54 persen, dan industri mesin dan perlengkapan sebesar 7,49 persen.
Perkembangan Sektor Industri Agro

c.

Industri agro memberikan kontribusi yang relatif tinggi terhadap sektor industri
non migas, seperti tersaji pada tabel berikut:
Tabel. 3.3
Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri
Tahun 2015 Atas Tahun Dasar 2010
(persen)
No

Lapangan Usaha

2012

2013

2014*

2015**

1

Industri Makanan dan Minuman

5,31

5,14

5,32

5,61

2

Industri Pengolahan Tembakau

0,92

0,86

0,91

0,94

3

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

1,35

1,36

1,32

1,21
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No

Lapangan Usaha

2012

2013

2014*

2015**

4

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

0,25

0,26

0,27

0,27

5

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan
dan Sejenisnya

0,70

0,70

0,72

0,67

6

Industri Kertas dan Barang dari Kertas;
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

0,86

0,78

0,80

0,76

7

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

1,67

1,65

1,70

1,81

8

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

0,89

0,80

0,76

0,74

9

Industri Barang Galian bukan Logam

0,73

0,73

0,73

0,72

10

Industri Logam Dasar

0,75

0,78

0,78

0,78

11

Industri Barang Logam; Komputer, Barang
Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

1,89

1,95

1,87

1,96

12

Industri Mesin dan Perlengkapan

0,29

0,27

0,31

0,32

13

Industri Alat Angkutan

1,93

2,02

1,96

1,91

14

Industri Furnitur

0,26

0,26

0,27

0,27

15

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi
dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

0,19

0,17

0,18

0,18

Industri Non Migas

17,99

17,72

17.90

18,18

Industri Pengolahan

21,45

20,98

21.01

20.84

Sumber: BPS, data diolah Pusdatin sd periode triwulan IV TA 2015
Catatan: *: angka sementara; **: angka sangat sementara;***angka sangat-sangat sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi industri agro terhadap PDB industri
secara keseluruhan relatif dominan, hampir mencapai 8,25 persen. Hal ini berarti
industri agro mempunyai peranan yang cukup besar terhadap perkembangan
industri. Peningkatan pertumbuhan sedikit saja akan berdampak luas terhadap
pendapatan masyarakat, peningkatan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi ke
seluruh daerah.
Pada tahun 2015, kontribusi industri agro mencapai nilai sebesar 8,25 persen, lebih
tinggi dibandingkan kontribusi tahun 2014 yang bernilai sebesar 8,02 persen
sebagai akibat meningkatnya kontribusi cabang industri makanan dan minuman
sebesar 5,61 persen, Industri pengolahan tembakau sebesar 0,94 persen. Namun
untuk Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu,
Rotan dan Sejenisnya serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas menurun
kontribusinya sebesar 0,67 persen dan Industri Kertas, Barang dari Kertas,
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Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman menurun kontribusinya sebesar 0,76
persen.
Tabel 3.4. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur (Persen)
No

Lapangan Usaha Sektor Industri Agro

1

Industri Makanan dan Minuman

2

Industri Pengolahan Tembakau
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya
Industri Kertas dan Barang dari Kertas;
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

3

4
5
No

Industri Furnitur
Lapangan Usaha Sektor Industri Non Agro

1

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

2

2012

2013

2014*

2015**

10,33

4,07

9,49

7,54

8,82

-0,27

8,33

6,43

-0,80

6,19

6,12

-1,84

-2,89

-0,53

3,58

-0,11

-2,15

3,64

3,60

5,00

2012

2013

2014*

2015**

6,04

6,58

1,56

-4,79

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

-5,43

5,23

5,62

3,98

3

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

12,78

5,10

4,04

7,36

4

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

7,56

-1,86

1,16

5,05

5

Industri Barang Galian bukan Logam

7,91

3,34

2,41

6,18

6

-1,57

11,63

6,01

6,48

7

Industri Logam Dasar
Industri Barang Logam; Komputer, Barang
Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

11,64

9,22

2,94

7,83

8

Industri Mesin dan Perlengkapan

-1,39

-5,00

8,67

7,49

4,26

14,95

4,01

2,33

-0,38

-0,70

7,65

4,89

INDUSTRI AGRO

7,20

3,27

8,29

5,82

Industri Non Migas

6,98

5,45

5,61

5,04

PRODUK DOMESTIK BRUTO

6,03

5,58

5,02

4,79

9

Industri Alat Angkutan

10

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi
dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Sumber: BPS, data diolah Pusdatin sd periode triwulan IV TA 2015
Catatan: *: angka sementara; **: angka sangat sementara;***angka sangat-sangat
sementara

Pada tabel 3.4 diatas, Pertumbuhan industri non migas pada tahun 2015 adalah
sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan industri agro
sebesar 5,82 persen. Kondisi ini membuat industri agro berperan positif terhadap
pertumbuhan industri non migas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya
pertumbuhan sektor industri makanan, minuman sebesar 7,54 persen dan Industri
Furnitur sebesar 5 persen, sedangkan dua sektor industri agro lainnya yaitu
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan
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dan Sejenisnya menurun sebesar -1,84 persen dan Industri Kertas dan Barang dari
Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman menurun sebesar -0,11 persen.
d. Perkembangan Ekspor dan Impor
Kinerja ekspor dan impor produk industri manufaktur umumnya dan industri agro
khususnya tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3.5. Perkembangan Ekspor Industri Agro (US$ Juta)
Januari – Desember
NO.

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014
2014

1

Pengolahan Kelapa/Kelapa
Sawit

17.253,8 23.243,6

23.397

20.660,4

23.711,6

2015

%

23.711,6 20.746,1 -12,51

2 Pulp dan Kertas

5.708,2

5.733,5

5.518,0

5.379,8

5.554,4

5.554,4

5.597,0

0,77

3 Makanan dan Minuman

3.219,6

4.440,8

4.652,9

5.644,0

5.498,6

5.498,6

5.332,6 -3,02

4 Pengolahan Kayu

4.280,3

4.475,0

4.539,9

4.727,7

5.202,2

5.202,3

5.186,6 -0,30

5 Rokok

598,9

648,4

732,5

834,3

942,3

942,3

922,8 -2,07

6 Makanan Ternak

344,5

504,0

625,8

737,4

772,9

772,9

569,3 -26,34

7 Pengolahan Tetes

253,5

296,2

320,9

367,8

397,4

397,4

297,4 -25,17

8 Rotan Olahan

195,1

208,0

286,7

212,1

260,9

260,9

294,7 12,94

71,0

54,0

43,1

264,1

214,3

214,3

149,2 -30,37

227,3

242,3

223,0

43,0

45,4

45,4

51,5 13,38

Pengolahan Hasil Hutan
9
Ikutan
10 Minyak Atsiri
EKSPOR INDUSTRI AGRO
TOTAL EKSPOR INDUSTRI
PENGOLAHAN NASIONAL

31.924 39.845,9 40.339,8 38.870,5 42.599,9 42.600,0 39.147,1 -8,11
98.015 122.189 116.125113.029,9117.329,9117.330,0

106.636,
-9,11
8

Sumber: BPS, data diolah Pusdatin sd periode triwulan IV TA 2015

Nilai ekspor industri agro pada periode Januari-September 2015 sebesar
US$ 39,147 milyar, menurun sebesar 8,11 persen dibanding periode yang sama
pada tahun 2014. Industri Pengolahan Hasil Hutan Ikutan mengalami penurunan
signifikan sebesar 30,37% diikuti dengan industri makanan ternak mengalami
penurunan sebesar 26,84% dan industri pengolahan tetes mengalami penurunan
sebesar 25,17%. Namun demikian, Industri minyak atsiri mengalami peningkatan
ekspor sebesar 13,88% diikuti dengan industri pengolahan rotan mengalami
peningkatan ekspor sebesar 12,94% dan industri pulp dan kertas meningkat 0,77%.
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Tabel 3.6. Perkembangan Impor Industri Agro (US$ Juta)

NO.

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

Januari – Desember
2014

Pengolahan Kelapa/Kelapa
1
Sawit

2015

-6,24

98,4

109,5

100,2

163,1

84,0

84,0

2 Pulp dan Kertas

2.731,8

3.115,0

3.019,9

5.801,3

5.755,1

5.755,1

5.033,2 -11,85

3 Makanan dan Minuman

4.514,2

2.195,1

6.158,4

3.200,6

3.247,9

3.247,9

2.696,8 -15,97

4 Pengolahan Kayu

367,8

483,5

503,4

490,6

476,3

476,3

430,2

5 Rokok

381,8

1.943,5

504,4

501,7

466,3

466,3

375,1 -18,12

6 Makanan Ternak

1.871,6

2.220,5

2.799,7

3.044,5

3.276,2

3.276,2

2.737,6 -18,38

7 Pengolahan Tetes

40,8

38,9

59,9

62,8

57,3

57,3

0,6

1,1

0,5

559,9

543,7

543,7

509,2 94,21

27,1

31,9

27,7

0,8

0,4

0,4

0,7 -15,08

352,59

359,95

422,03

29,1

29,1

29,1

23,8 -10,54

10.386,7 10.498,9

13.495,9

101.115

116.125 131.400,7

8 Rotan Olahan
Pengolahan Hasil Hutan
9
Ikutan
10 Minyak Atsiri
IMPOR INDUSTRI AGRO
TOTAL IMPOR INDUSTRI
PENGOLAHAN NASIONAL

122.188

79,2

%

59,6

-5,36

-1,37

13.854,4 13.936,2 13.936,2 11.945,3 -14,29
123.826, 123.826,
108.951,0-12,01
4
4

Sumber: BPS, data diolah Pusdatin sd periode triwulan IV TA 2015

Dari sisi impor seperti tersaji pada tabel diatas, Nilai impor industri agro pada
periode Januari-Desember 2015 sebesar US$ 11,95 milyar, menurun sebesar 14,29
persen dibanding periode yang sama pada tahun 2014. Industri makanan ternak
mengalami penurunan signifikan sebesar 18,88% diikuti dengan industri rokok
mengalami penurunan sebesar 18,12% dan industri makanan dan minuman
mengalami penurunan sebesar 15,97%. Namun demikian, Industri rotan olahan
mengalami peningkatan impor sebesar 94,21%.
e.

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
• Realisasi PMDN
Realisasi investasi (ijin usaha tetap) PMDN industri agro Tahun 2015 sampai
dengan triwulan IV sebesar Rp.32,25 triliun dengan 1076 ijin usaha yang terdiri
dari 879 ijin usaha di sektor industri makanan,minuman dan tembakau dengan
nilai investasi sebesar Rp. 24,54 Trilyun, 70 ijin usaha sektor industri kayu
dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,19 Trilyun dan 127 ijin usaha di sektor
industri kertas dan percetakan dengan nilai investasi sebesar Rp. 6,53 Trilyun.
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Perkembangan realisasi investasi PMDN tahun 2011 s/d tahun 2015 dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.7. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor Industri Agro

Sumber: BKPM, diolah DJIA.
P: Jumlah Proyek, I: Nilai Investasi dalam Rp Milyar
• Realisasi PMA
Realisasi investasi (ijin usaha tetap) kategori Penanaman Modal Asing (PMA)
pada tahun 2015 hingga triwulan IV untuk sektor industri agro sebanyak 1634
ijin usaha industri dengan nilai investasi sebesar US$ 2,275 milyar, terdiri dari
1306 izin usaha sektor industri makanan,minuman dan tembakau dengan nilai
investasi sebesar US$ 1,52 milyar, 118 izin usaha sektor industri kayu dengan
nilai investasi sebesar US$ 47 juta, dan diikuti dengan sektor industri kertas dan
percetakan dengan 210 izin usaha dan nilai investasi sebesar US$ 707 juta.
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Secara rinci perkembangan investasi PMA dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Perkembangan Realisasi Investasi PMA menurut Sektor Industri Agro

Sumber: BKPM, diolah DJIA.
P: Jumlah Proyek, I: Nilai Investasi dalam US$ juta.
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2. Analisis Kinerja Program Prioritas
Kementerian Perindustrian sesuai dengan amanat PP No. 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Perkembangan Industri Nasional(RIPIN) memfokuskan pada
pengembangan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam
industri andalan, industri pendukung dan industri hulu, yakni:
1) Industri Pangan
2) Industri Farmasi, Kosmetik Dan Alat Kesehatan
3) Industri Teksitil, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka
4) Industri Alat Transportasi

Industri Andalan

5) Industri Elektronikan Dan Telematika/ICT
6) Industri Pembangkit Energi
7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong

Industri Pendukung

Dan Jasa Industri
8) Industri Hulu Agro
9) Industri Logam Dasar Dan Bahan Galian Bukan Logam

Industri Hulu

10)Industri Kimia Dasarberbasis Migas Dan Batubara
Dari 10 (sepuluh) kelompok tersebut yang menjadi tanggung jawab Direktorat
Jenderal Industri Agro adalah Industri Pangan dan Industri Hulu Agro, .
a.

Program Quickwin Hilirisasi Produk-Produk pertanian menjadi Produk
Agroindustri
Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Industri Agro tertuang dalam Program
Quickwin dimana hasil yang telah dicapai yaitu:

Pengembangan Industri Hilir Kayu dan Rotan
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang bekembangnya industri hilir Kayu
dan rotan antara lain :
a)

Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri furniture
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya stakeholder (pemangku
kepentingan) industri Furniture baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah
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yang terlibat, tahapan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan sampai
triwulan IVadalah melaksanakan Rapat Fasilitasi Pengembangan Klaster Industri
Furniture Di Jawa Timur.
b)

Fasilitasi pusat desain furniture kayu di Jepara dan furniture rotan di
Cirebon
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terciptanya desain dan prototipe
produk industri furniture dengan tahapan komponen kegiatan yang telah
dilaksanakan sampai triwulan IV adalah Pelaksanaan Lomba Desain Furniture,
Klinik Desain Furniture Di Cirebon, Klinik Desain Furniture Di Jepara.

c)

Peningkatan kompetensi SDM furniture bidang desain
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah SDM industri furniture yang terlatih
sebanyak 100 orang dalam bidang teknik desain, dengan tahapan komponen
kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah melaksanakan
pelatihan desain di Jawa Barat untuk 40 orang SDM industri furniture.

d)

Kajian fasilitasi pengembangan industri furniture berbasis kayu
alternatif
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya kajian peningkatan
daya saing pengolahan kayu sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan
instansi terkait dalam rangka meningkatkan daya saing industri pengolahan kayu
di pasar domestik maupun internasional.

Kegiatan yang telah dilaksanakan

sampai dengan triwulan IV adalah telah melakukan presentasi laporan
Sementara dan Laporan Akhir serta pelaksanaan FGD di Jakarta sehingga laporan
akhir kajian ini dapat diterima dengan baik dan lengkap.
e)

Peningkatan Kompetensi SDM Furniture Bidang Teknik Produksi
(finishing)
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlatihnya SDM industri furniture
bidang teknik produksi

sebanyak 100 orang

kegiatan yang telah selesai

dilaksanakan pada triwulan IV.
f)

Kajian Peningkatan Daya saing Industri Pengolahan Kayu di Pasar
Domestik dan Internasional
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya suatu kajian daya
saing kayu olahan indonesia di pasar internasional

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

kegiatan yang telah

III - 12

dilaksanakan sampai triwulan IV adalah telah melakukan presentasi laporan
Sementara dan Laporan Akhir serta pelaksanaan FGD di Jakarta sehingga laporan
akhir kajian ini dapat diterima dengan baik dan lengkap.
g)

Penyusunan Rancangan SKKNI Industri Furniture
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya suatu rancangan
SKKNI industri furniture, kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV
adalah telah dilaksanakan Rapat Pra Konvensi RSKKNI Di Semarang (1 Kali)
Selama 2 (dua) Hari dan rapat Konvensi di Jawa tengah yang menghasilkan 20
(dua puluh) RSKKNI yang telah diserahkan kepada Kementrian ketenagakerjaan
untuk di sahkan menjadi SKKNI.

h)

Pendampingan dan Mentoring aplikasi Sertifikasi Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK) dan dokumen v-legal untuk industri furniture dan
Kerajinan Kayu.
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah Untuk memonitoring dan
mengevaluasi industri furniture dan kerajinan kayu untuk dapat memenuhi
kewajiban mengaplikasikan penerapan SVLK yang diwajibkan pada akhir tahun
2015 dengan tahapan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan sampai
triwulan IV adalah telah diberikan pendampingan dalam rangka sertifikasi SVLK
untuk 80 Perusahaan

i)

Pembiayaan Sertifikasi SVLK untuk Industri Furniture
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersertifikasinya 125 perusahaan
industri furniture, dengan tahapan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan
sampai triwulan IV adalah telah diberikan bantuan sertifikasi untuk wilayah Jawa
dan Bali sebanyak 80 perusahaan dengan hasil 75 perusahaan lolos untuk
mendapatkan sertifikat SVLK dan 5 diantaranya gagal.

j)

Koordinasi dalam rangka Bantuan Mesin Peralatan
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terselesaikannya proses sampai
penyerahan bantuan mesin peralatan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai
triwulan IV adalah melakukan dengan melakukan tertib administrasi baik
disiapkan MOU surat pernyataan dan lain-lain, dilokasi yakni ke Katingan,
Kalimantan Tengah, Sukabumi, Sukoharjo, Jepara (Jawa Tengah), dan Nganjuk,
Jawa Timur.
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k)

Pengembangan Industri Furniture Kayu di Sukabumi
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksananya bantuan mesin
peralatan untuk meningkatkan industri pengolahan kayu di Sukabumi, Jawa
Barat melalui bantuan mesin

dan peralatan-peralatan kegiatan yang telah

dilaksanakan sampai triwulan IV adalah telah dilakukan serah terima mesin dan
peralatan pengembangan industri Furniture di Sukabumi dan telah diberikan
pelatihan teknik produksi.
l)

Pengembangan Industri Furniture Kayu di Nganjuk, Jawa Timur
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksanannya bantuan mesin
peralatan untuk meningkatkan industri pengolahan kayu di Nganjuk, Jawa Timur
melalui bantuan mesin dan pelatihan, kegiatan yang telah dilaksanakan sampai
triwulan IV adalah telah dilakukan serah terima mesin dan peralatan
pengembangan industri Furniture di Nganjuk, Jawa Timur dan telah diberikan
pelatihan teknik produksi.

m)

Pengembangan Industri Furniture Rotan di Katingan, Kalimantan
Tengah
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksananya bantuan mesin
peralatan untuk meningkatkan industri pengolahan rotan di Katingan,
Kalimantan Tengah melalui bantuan mesin dan pelatihan, kegiatan yang telah
dilaksanakan sampai triwulan IV adalah telah dilakukan serah terima mesin dan
peralatan pengembangan industri Furniture rotan di Katingan Kalimantan
Tengah.

n)

Pengembangan Industri Furniture Rotan di Sukoharjo, Jawa Tengah
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksanannya bantuan mesin
peralatan untuk meningkatkan industri pengolahan rotan di Sukoharjo, Jawa
Tengah melalui bantuan mesin dan pelatihan, kegiatan yang telah dilaksanakan
sampai triwulan IV adalah telah dilakukan serah terima mesin dan peralatan
pengembangan industri Furniture di Sukoharjo, Jawa Tengah serta telah
diberikan pelatihan teknik produksi dan aplikasi mesin.

o)

Pengembangan Industri Furniture Kayu di Jepara, Jawa Tengah
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Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksanannya bantuan mesin
peralatan untuk meningkatkan industri pengolahan kay di Jepara, Jawa Tengah
melalui bantuan mesin dan pelatihan, kegiatan yang telah dilaksanakan sampai
triwulan IV adalah telah dilakukan serah terima mesin dan peralatan
pengembangan industri Furniture di Sukoharjo, Jawa Tengah serta telah
diberikan pelatihan teknik produksi dan aplikasi mesin.

Berkembangnya Industri Hilir Kelapa Sawit dan Bahan Bakar Nabati (BBN)
Dengan telah dikeluarkan Inpers No. 1 Tahun 2010 tentang percepatan Pelaksanaan
Pembangunan Tahun 2010 maka diperlukan tugas, fungsi dan kewenangan dalam
rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan tersebut, prioritas dan arah kebijakan
pembangunan sektor industri adalah peningkatan daya saing industri Minyak Sawit
Mentah (MSM), dengan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan utilitas kapasitas
terpasang, memperkuat struktur industri, memperkuat basis produksi, memenuhi
kebutuhan dalam negeri, memiliki potensi ekspor serta mengolah sumber daya alam
di dalam negeri. Pembangunan kawasan ini merupakan output yang diharapkan
selesai dalam jangka waktu yang panjang 2010-2025. Sedangkan untuk periode
2015 indikator komponen adalah
i.

Stakeholder (pemangku kepentingan) klaster berbasis hasil pertanian,
oleochemical baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang
terlibat.

ii.

Partisipasi promosi investasi industri berbasis pertanian, oleochemical.

a. Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan klaster hilir kelapa
sawit di Sumatera Utara, Riau Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Barat dan Papua
Sasaran komponen yang ingin tercapai adalah berkembangnya industri unggulan
hilir kelapa sawit di enam wilayah dengan tahapan komponen kegiatan yang
telah dilaksanakan sampai saat ini adalah Rapat Fasilitasi Dan Koordinasi
Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit Di Sumatra Utara (1 Kali).
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b. Promosi Investasi produk Hilir Kelapa Sawit (ihks) untuk pengembangan
Klaster Oleochemical di

Sumatera Utara, Riau Kalimantan Timur,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Papua.
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya Stakeholder (pemangku
kepentingan) pengembangan berbasis hasil pertanian, oleochemical dengan
melakukan promosi investasi di daerah tersebut diatas

melibatkan baik

ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan
sampai triwulan IV adalah melaksanakan promosi investasi di Batam, Kepulauan
Riau dan pelaksanaan business forum di Rotterdam, Belanda.
c. Dukungan Aspek teknis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
sasaran komponen yang ingin dicapai adalah aspek teknis dalam rangka
menyusun bantuan mesin peralatan berbasis web, adapun tahapan komponen
kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan melaksanaakan
pembahasan rapat teknis di Jakarta terkait penyelesaian permasalahan dispute
kepabean untuk industri hilir kelap sawit termasuk penguatan lembaga
pengujian melalui bantuan mesin peralatan laboratorium untuk Balai Besar
Industri Kimia dan Kemasan Jakarta yang dianggarkan oleh Ditjen Industri Agro
d. Penyusunan rancangan Standar Kompetensi SDM Industri Hilir Kelapa
Sawit dan Bahan Bakar Nabati
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah dicapai adalah tersusunnya standar
produk hilir kelapa sawit dan bahan bakar nabati, sampai dengan triwulan IV
tahun 2015 hasil yang telah dicapai adalah melakukan rapat teknis RSKKNI di
Jakarta.
e. Pembinaan teknis standardisasi dan teknologi industri hilir kelapa sawit
dan bahan bakar nabati
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen tentang
pembinaan teknis tentang standardisasi dan teknologi untuki produk hilir kelapa
sawit dan bahan bakar nabati, sampai dengan tahun 2015 yang telah dicapai
adalah pertemuan peningkatan teknologi di Medan, pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis bagi industri hilir kelapa sawit di Jakarta dan workshop
pembinaan teknis standarisasi hilir kelapa sawit di Jakarta.

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

III - 16

f. Penyusunan dokumen teknis lestari berkelanjutan pada industri hilir
kelapa sawit nasional
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah menyusun dokumen teknis lestari
dengan skala nasional,

sampai dengan tahun 2015 yang telah dicapai adalah

telah melakukan Rapat Pembahasan Teknis di Jakarta, penyampaian laporan
sementara dan laporan akhir kajian penyusunan dokumen teknis lestari
berkelanjutan pada industri hilir kelapa sawit nasional.

Berkembangnya Industri Hilir Kopi
Kopi yang merupakan tanaman penyegar memegang peranan penting dalam
pengembangan ekonomi Indonesia, dan merupakan produk pertanian yang paling
banyak diperdagangkan di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Komoditi
ini juga penting bukan saja untuk menghasilkan devisa, tetapi juga sebagai sumber
pendapatan jutaan petani. Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era liberalisasi
perdagangan, dimana masing-masing negara saling membukan pasarnya bagi produkproduk negara lain, makan pengembangan produk hasil pertanian seperti kopi bubuk,
kopi instan dan kopi mix diarahkan menjadi salah satu komoditas unggulan yang
mempunyai daya saing tinggi dengan dukungan pasokan bahan baku yang memadai.
Untuk itu perlu ditingkatkan kualitas, kuantitas dan efisiensinya mulai dari penanaman
sampai proses produksi yang siap dipasarkan di dalam maupun luar negeri. Di samping
itu kekhasan rasa dan aroma kopi Indonesia perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin
sebagai kekuatan daya saing tersendiri, dengan cara memberikan perlindungan hak
eksklusif indikasi geografis/merek terhadap produk olahan kopi dari masing-masing
daerah bersangkutan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan rapat koordinasi baik pusat
maupun daerah dan memberikan pelatihan GMP untuk memfasilitasi para pemangku
kepentingan di industri tanaman penyegar dan pemda setempat dengan tujuan
pengembangan industri tanaman penyegar di daerah terkait melalui kegiatan :
a) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Kopi
Program ini dilakukan untuk mensinkronkan program dan kebijakan industri
pengolahan kopi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan
stakeholder terkait. Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV
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tahun 2015 adalah telah dilaksanakan Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan
dan Rapat Koordinasi Klarifikasi dan Verifikasi Proses Impor Kopi Instan dan
Pertimbangan Teknis SNI Kopi Instan serta Rapat dan Sosialisasi Persiapan
Penerapan SNI Kopi Instan. Selain itu telah dilaksanakan partisipasi dalam
forum koordinasi dengan Kementerian lain terkait pengembangan industri
pengolahan kopi, seperti partisipasi dalam FGD Peningkatan Daya Saing dan
Nilai Tambah Komoditi Pertanian Bappenas dan partisipasi pada rapat
penentuan Posisi DELRI dalam ANFPWG on Coffee dengan KementerianKementerian terkait serta Pelatihan Roasting di Jakarta dan Pelatihan Cup Taste
di Aceh.
b) Fasilitasi Peningkatan Konsumsi di Dalam Negeri dan Pameran Luar
Negeri Produk Industri Kopi Indonesia
Indonesia sebagai negara tropis, mempunyai potensi untuk pengembangan
produk industri pengolahan kopi dengan rasa khas. Pengembangan Industri
Kopi Nasional masih perlu ditingkatkan mengingat saat ini baru mampu
menyerap sekitar 280 ribu ton per tahun (40%) produksi kopi dalam negeri dan
sisanya sebesar 420 ribu ton (60%) masih diekspor dalam bentuk biji. Setelah
dilakukan evaluasi pencapaian sasaran dan target yang ada pada Roadmap
didapati sebagian besar sasaran telah tercapai. Hal ini disebabkan adanya
perubahan perilaku konsumen kopi di dalam negeri dan luar negeri sehingga
permintaan dan konsumsi kopi di dalam maupun luar negeri meningkat pesat.
Konsumsi kopi olahan di dalam negeri meningkat rata-rata 7,5% per tahun
beberapa tahun ini. Selain itu usaha perkopian di dalam negeri juga
berkembang sangat dinamis utamanya dengan munculnya kafe-kafe, roaster di
dalam negeri, dan industri kopi specialty skala kecil dan menengah. Melihat
potensi tersebut Direktorat Industri Minuman dan Tembakau berinisiatif untuk
melaksanakan promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui
kegiatan ini Fasilitasi Peningkatan Konsumsi di Dalam Negeri dan Pameran Luar
Negeri Produk Industri Kopi Indonesia, yang mana pada Triwulan IV ini yang
sudah dilaksanakan adalah Rapat-rapat Koordinasi Inventarisasi Peserta dan
Persiapan Teknis Pameran SCAA, terlaksananya pameran SCAA yang
diselenggarakan pada tanggal 9-12 april 2015 di Seattle, USA dan Pameran Kopi
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Nusantara 2015 di ICE, BSD Tangerang Selatan serta Pameran dalam negeri
lainnya.
c) Fasilitasi Peningkatan Teknologi Proses Pengolahan Kopi (APBN-P)
Pasar kopi domestik hanya menyerap sekitar 20% dari total produksi kopi
Indonesia, dengan rata-rata konsumsi per kapita per tahun ± sebanyak 0,5 – 0,6
Kg. Salah satu upaya untuk meningkatkan konsumsi kopi domestik diperlukan
adanya langkah konkrit, antara lain meningkatkan mutu kopi olahan melalui
perbaikan proses pengolahan biji kopi dengan cara dan penggunaan teknologi
pemrosesan kopi yang lebih maju, baik dalam proses pengupasan kulit ari,
sangrai, penggilingan maupun pengemasan kopi olahan, Kegiatan untuk Tahun
2015, meliputi 1 (satu) paket Bantuan Mesin/Peralatan di Jawa Barat, 1 (satu)
paket ditempatkan di Jawa Tengah dan 1 (satu) paket ditempatkan di Aceh.
d)

Pelaksanaan International Coffee Day di Jakarta (APBN-P)
Dalam rangka meningkatkan konsumsi dan produksi kopi indonesia maka
International Coffee Day yang jatuh pada tanggal 29 September 2015 adalah
salah satu kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan dikarenakan
kegiatan ini melibatkan semua stakeholder di bidang industri pengolahan kopi
dari hulu sampai hilir mulai dari petani sampai dengan konsumen. Dengan
diadakannya kegiatan ini diharapkan konsumen kopi indonesia lebih mengerti
akan kekayaan dan cita rasa kopi nusantara yang mana sudah terkenal di
seluruh dunia serta memacu para petani untuk terus meningkatkan produksi
kopinya, pada triwulan IV sudah dilaksanakan pencanangan International Coffee
Day di Indonesia Pada 1 Oktober 2015 di Ruang Garuda, Gedung Kementerian
Perindustrian

Jakarta

yang

dipimpin

langsung

oleh

Bapak

Menteri

Perindustrian serta Pameran SIAL Interfood di Kemayoran Jakarta.
e) Pameran Kopi Dalam Rangka Penetrasi Pasar di Negara Tujuan Ekspor
(APBN-P)
Dalam upaya meningkatkan ekspor kopi indonesia diperlukan penetrasi pasar
luar negeri, pada tahun ini Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
berencana melakukan pameran/expo di dua negara tujuan ekspor kopi yaitu di
Swedia melalui pameran The Nordic World Of Coffee Gothenburg 2015 dan di
Inggris dengan pameran The London Coffee Festival 2015 yang mana di dua
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negara ini tingkat konsumsi kopi perkapitanya sangat tinggi. Pada Triwulan IV
tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan Pameran World Of Coffee Goes To
Nordic di Gothenburg Swedia dan SIAL Middle East di Abu Dhabi, UAE.

Berkembangnya Industri Hilir Susu
a) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Susu
Program ini dilakukan untuk mensinkronkan program dan kebijakan industri
pengolahan susu antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan
stakeholder terkait. Hingga Triwulan IV telah dilaksanakan kegiatan
persiapan,identifikasi daerah dan Rapat Koordinasi di Jawa Barat serta
Pelatihan pengembangan industri pengolahan susu di Jawa Timur.
b) Peningkatan Mutu Susu Olahan Berbasis Susu Segar Dalam Negeri
Dalam upaya meningkatkan mutu susu segara dari peternak, secara bertahap
telah di berikan bantuan peralatan cooling unit di Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah (2006), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (2008), Kabupaten
Kuningan, Majalengka, Sukabumi, Jawa Bara (2009), Kabupaten Klaten, Boyolali,
Surakarta (2010), dan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jateng, Provinsi Jawa Barat
(2011), Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (2012). Untuk terus
meningkatkan mutu susu segar dari peternak sebagai stimulan ketersediannya
bahan baku susu yang berkualitas. Pada tahun 2015 ini Direktorat Industri
Minuman dan Tembakau berencana memberikan kembali mesin/peralatan
berupa cooling unit di Provinsi Jawa barat dan Jawa Timur. Kegiatan yang sudah
dilaksanakan adalah identifikasi potensi calon penerima bantuan mesin
peralatan di daerah, serta pelaksanaan pemberian bantuan mesin/peralatan
cooling unit susu di Jawa Barat dan Jawa Timur yang dilaksanakan oleh pihak
ke-III sudah selesai seluruhnya.

c) Peningkatan Mutu Susu Olahan Berbasis Susu Segar Dalam Negeri
(APBN-P)
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Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja pemerintah dalam rangka
peningkatan Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro industri
yang dituangkan dalam program Quick Wins Kabinet Kerja di bidang industri
pengolahan nonmigas dengan pembangunan 13 kawasan industri di luar Pulau
Jawa, redesain peta jalan industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan Nawa Cita,
serta penghiliran nilai tambah ke produk dan jasa industri. Dengan adanya
kegiatan ini Direktorat Industri Minuman dan Tembakau berencana
memberikan mesin/peralatan berupa cooling unit di Provinsi Jawa barat, Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Kegiatan yang dilaksanakan pihak ke-3 ini sudah
selesai seluruhnya.

Berkembangnya Industri Es Balok
Peningkatan Teknologi Proses Es Balok Dalam Rangka Meningkatkan Daya Simpan
Produk Hasil Laut dipandang perlu dilaksanakan karena adanya ketidakseimbangan
antara produksi es balok dan jumlah TPI mengakibatkan banyak TPI yang tidak mampu
dalam pengadaan es balok untuk pembekuan ikan dan hasil laut lainnya. Akibatnya
banyak hasil tangkapan nelayan yang rusak sebelum dipasarkan. Kondisi ini
mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para nelayan
disamping akan mengganggu kontinuitas pasokan bahan baku ikan/hasil laut lainnya
kepada industri pengolahnya. Adapun tahun 2015 telah dilaksanakan bantuan di 2 (dua)
Lokasi yaitu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dimana kegiatan yang
dilaksanakan oleh pihak ke-3 ini sudah selesai seluruhnya.

Berkembangnya Industri Rumput Laut
Produksi rumput laut nasional mencapai 2,6 juta ton dimana Indonesia menduduki
peringkat ke 3 dunia. Dalam mewujudkan berkembangnya industri diperlukan
pendekatan penguatan dan pengembangan industri rumput laut yaitu dengan
melakukan peningkatan kemampuan industri lokal, pembinaan SDM industri,
pemanfaatan serta survey dan pemetaan SDA. Mengingat keterbatasan kemampuan
daerah dalam pengembangan industri pengolahan berbasis SDA daerah menjadi produk
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yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, diperlukan pengembangan teknologi
melalui pemberian bantuan peralatan dan atau mesin serta kajian survey.
Kegiatan Pengembangan Industri rumput laut memiliki indikator pencapaian kegiatan
sebagai berikut :
a) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Rumput Laut
Untuk industri pengolahan rumput laut maka kapasitas produksi olahan rumput
laut adalah 24.059 ton dengan produksi sebesar 15.638 ton, sehingga
utilitasnya 65%. Kapasitas produksi rumput laut basah adalah 2.500.000 ton.
Saat ini di dalam negeri terdapat 23 unit industri olahan rumput laut.
Mutu bahan baku rumput laut kering masih belum konsisten dan belum sesuai
dengan standar yang ditetapkan. Selain itu peraturan tata niaga rumput laut di
beberapa negara yang memberatkan industri olahan rumput laut serta masih
banyaknya eksportir sebagai pembeli bahan baku rumput laut, sehingga
pasokan bahan baku di dalam negeri menjadi berkurang.
Dalam rangka pelaksanaan SKB (Surat Keputusan Bersama) 5 Menteri dan 1
Lembaga tentang sinergitas kegiatan pengembangan rumput laut tanggal 24
Februari 2011 khususnya untuk pengembangan di Indonesia bagian timur,
maka kegiatan ” Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri
Hasil Laut ” perlu dilaksanakan

dalam rangka untuk mensinkronisasikan

program pengembangan industri pengolahan hasil laut nasional baik pusat dan
daerah melalui pendekatan klaster.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan kegiatan Rapat persiapan
Kegiatan, Rapat Koordinasi Pengembangan Hasil Laut, Rapat Koordinasi
Pengenaan Bea Keluar Rumput Laut, Rapat Sinkronisasi Data Rumput Laut, dan
Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Rumput Laut di Mataram, Rapat
koordinasi pada kunjungan Dirjen Industri Agro ke pabrik pengolahan ikan di
Banyuwangi, serta pen yusunan laporan akhir.

b) Pengembangan Teknologi Pengolahan Rumput Laut
Komoditi rumput laut sebagai salah satu komoditi unggulan Indonesia
mempunyai prospek pasar yang cukup terbuka luas sebagai bahan baku untuk
makanan, minuman dan kesehatan yang berserat tinggi. Rumput laut telah
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memberikan kontribusi dalam pembukaan lapangan kerja dan mereduksi
pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penciptaan
sentra rumput laut melalui pendekatan inkubasi bisnis merupakan strategi
membangun kawasan bisnis yang berbasis industri dengan berkelanjutan dan
berkeadilan.
Peran daripada industri pengolahan hasil laut sangat penting dalam mengolah
produk primer menjadi berbagai macam produk makanan olahan antara lain
produk makanan kaleng, minuman kaleng serta industri pengolahan hasil laut
lainnya, antara lain industri kosmetika, industri karagenan, industri pengolahan
kulit ikan pari, industri agar-agar, industri alginat dan lain-lain. Dengan
pengembangan industri pengolahan hasil laut, akan mengurangi ekspor bahan
baku dan menggantikannya dengan komoditi olahan hasil laut yang nilai
tambahnya lebih tinggi.
Sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan penandatangan kontrak,
penyampaian laporan tahap awal, penyampaian laporan antara, FGD dan
penyampaian laporan akhir.
c) Pelatihan Peningkatan Sdm Industri Pengolahan Rumput Laut
Peningkatan SDM industri melalui pengembangan kompetensi dituangkan
dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: 09/SJIND/PER/10/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Reposisi Pengembangan
Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian
Perindustrian, yang diharapkan dapat membangun SDM industri yang profesial
dan kompeten, menyediakan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan
sektor industri serta membangun manajemen pendidikan dan pelatihan yang
berbasis kompetensi dan bertaraf internasional.
Secara khusu, komoditas rumput laut merupakan komoditas hasil laut yang
menjadi fokus pengembangan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian. Karena potensi bahan baku rumput laut yang cukup
besar di Indonesia, industri rumput laut akan menjadi salah satu prioritas yang
menjadi andalan masa depan di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri
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Nasional (RIPIN) sebagai pelaksana amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No.
3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
Sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan pelatihan peningkatan SDM
industri pengolahan rumput laut, serta penyusunan laporan akhir.
d) Penyusunan Ded Mesin Dan Peralatan Pengolahan Rumput Laut Untuk
Produk Alkali Treated Gracilaria Di Bone Sulawesi Selatan
Peningkatan

kemampuan

hilirisasi

industri

lokal

diharapkan

mampu

meningkatkan daya saing industri secara nasional sebagai penggerak
perekonomian. Salah satu strategis yang dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan industri lokal adalah melalui bantuan mesin/peralatan untuk
membangun industri skala kecil dan menengah sesuai dengan kompetensi inti
daerah.
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut
kering terbesar di Indonesia. Rumput laut merupakan komoditi unggulan yang
dihasilkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir.
Panjang garis pantai di Sulawesi Selatan mencapai 1.900 km dan sampai saat ini
yang dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut baru sekitar 568 km, sehingga
potensi

pengembangan

masih

sangat

tinggi

sekaligus

pemberdayaan

masyarakat pesisir.
Untuk mendukung kegiatan peningkatan nilai tambah komoditi rumput laut
melalui bantuan mesin/peralatan, diperlukan perencanaan yang matang dan
integratif. Perencanaan ini dituangkan dalam dokumen teknis mesin/peralatan
yang lebih dikenal dengan Detail Engineering Design (DED).
Kegiatan ini merupakan kegiatan realokasi dari kegiatan revitalisasi industri
gula nasional, sehingga sampai dengan tahun 2015 baru dilaksanakan rapat
persiapan, rapat koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan hasil rapat
tersebut, kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya ketersediaan
narasumber yang kompeten serta waktu pelaksanaan yang terbatas.
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Berkembangnya Industri Hilir Kakao
Indonesia merupakan produsen kakao terbesar nomor 3 dunia dengan total
produksi pada tahun 2009 mencapai 450 ribu ton. Berdasarkan PP No. 14 Tahun
2015 tentang RIPIN, industri pengolahan kakao merupakan salah satu prioritas
untuk dikembangkan dan mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, seperti Cocoa
Liquor, Cocoa Butter, Cocoa Cake, Cocoa Paste dan Cocoa Powder.
Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:
a) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Kakao
Program ini dilakukan untuk mensinkronkran program dan kebijakan industri
kakao antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan
stakeholder. Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan, Rapat Teknis
Penyusunan Kajian Revisi Bea Keluar Biji Kakao, Rapat Koordinasi dan Rapat
terkait persiapan Hari Kakao Indonesia dan Rapat Koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka Hari Kakao Indonesia 2015 di Yogyakarta, rapat
koordinasi terkait rencama import back cocoa powder, serta penyusunan
laporan akhir.
b) Peningkatan Konsumsi Cokelat Dalam Negeri Dan Partisipasi Sidang
ICCO/ACC
Citra Indonesia sebagai produsen produk kakao olahan dan produk
makanan/minuman berbasis cokelat inilah yang harus mulai dibangun agar
masyarakat Indonesia sendiri dapat mencintai produk-produk cokelat buatan
negeri sendiri. Selain itu perlu diluruskannya persepsi yang telah lama
tertanam pada masyarakat luas bahwa cokelat tidak baik bagi kesehatan
karena dapat menyebabkan kerusakan pada gigi, menimbulkan jerawat,
mengakibatkan

kegemukan,

dan

hal

–

hal

negatif

lainnya.Padahal

sesungguhnya cokelat yang baik kwalitasnya justru merupakan sumber
antioksidan yang sangat baik bagi kesehatan tubuh, diantaranya untuk
memperlancar peredaran darah sehingga dapat mengurangi resiko penyakit
jantung, hipertensi, mencegah penuaan/antiaging, dan dampak – dampak
positif lainnya. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya masyarakat
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yang mengetahui manfaat cokelat bagi kesehatan, maka konsumsi cokelat
dapat turut meningkat di dalam negeri.
Pada saat ini Indonesia sebagai produsen kakao nomor tiga terbesar telah
berstatus member candidate dari ICCO. International Cocoa Organization
(ICCO)

merupakan

organisasi

kerjasama

antar

Pemerintah

yang

beranggotakan 30 negara importer/konsumen kakao dan 14 negara produsen
kakao. Negara-negara konsumen kakao meliputi Uni Eropa (Belanda, Jerman,
Perancis, Spanyol dan Belgia), Swiss dan Rusia. Mewakili kelompok negara
produsen antara lain Brasil, Kamerun, Pantai Gading, Ekuador, Ghana dan
Malaysia.
Sampai saat ini sudah dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan, Rapat
Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Hari Kakao Indonesia, Rapat Persiapan
siding ACC, partisipasi pada Sidang the 18th Meeting of the Nasional Focal for
ASEAN Cocoa Club (ACC) on Join ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest
Product Promotion Sceme, Pelaksanaan Hari Kakao Indonesia 2015 di
Yogyakarta, dan Partisipasi pada siding the 92 Regular Session of the
Internasional Cocoa Council and Other ICCO Meetings, serta penyusunan
laporan akhir.
c) Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Cokelat
Pengetahuan atau informasi mengenai peluang yang dimiliki oleh kakao
Indonesia tersebut belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Bahkan Indonesia sebagai negara produsen terbesar ketiga dunia dan kakao
sebagai bahan dasar untuk membuat coklat, belum banyak diketahui oleh
sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya anak-anak dan remaja yang
sebenarnya hari demi hari menggemari makanan dan minuman coklat. Pada
umumnya masyarakat Indonesia masih mengidentifikasikan coklat dengan
negara Swiss, Amerika, dan Belgia, bahkan bagi mereka yang sering ke
Singapore atau Malaysia menganggap coklat identik dengan kedua negara
tersebut. Hal tersebut tidak ada yang bisa disalahkan, namun tetap ironis
kerena bahan baku pembuatan coklat yang mereka nikmati tersebut ternyata
berasal dari negeri kita sendiri, Indonesia tercinta.
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Terhadap konsumsi kakao per kapita, tercatat bahwa angka serapan tertinggi
masih berada di negara-negara Eropa antara lain Swiss (10,2 kg/th), Norwegia
(9,2 kg/th), Belgia (9,1 kg/th), Jerman (9 kg/th), Inggris (8,8 kg/th), Amerika
(5,3 kg/th), Australia (4,8 kg/th), Belanda (4,5 kg/th) dan Jepang (1,8 kg/th).
Sedangkan Indonesia tercatat rendah, yaitu hanya pada posisi 0.02 kg/kapita.
Sebagai perbandingan, masyarakat negeri Jiran Malaysia mengkonsumsi
produk kakao 5 kg/kapita, dimana 60% ekspor biji kakao Indonesia
didominasi oleh Malaysia. Untuk itu dalam mendorong bergairahnya industri
kakao nasional perlu peningkatan konsumsi domestik hingga mencapai 1
kg/kapita.
Dalam perkembangannya cokelat tidak hanya menjadi minuman sehat tetapi
juga menjadi snack yang disukai anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.
Beberapa data menunjukkan konsumsi cokelat hanya memberikan kontribusi
1% terhadap intake lemak total sebagaimana dinyatakan oleh National Food
Consumption Survey (1987-1998). Jumlah ini relatif sedikit khususnya bila
dibandingkan dengan kontribusi daging (30%), serealia (22%), dan susu
(20%).
Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti Pencanangan Kebangkitan Industri
Kakao dan Cokelat Nasional pada tanggal 24 Juni 2011 di PT. Ceres oleh
Menteri Perindustrian, perlu dilakukan pelatihan keterampilan pengolahan
cokelat dengan tujuan untuk memasyarakatkan serta meningkatkan konsumsi
coklat selain itu untuk mencetak calon-calon wirausahawan dan profesional
dibidang Cokelat.
Berangkat dari kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian dalam upayanya
menyiapkan calon-calon entrepeneur dan memberikan keahlian/kompetensi
bagi SDM melalui kegiatan: “ Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Cokelat”,
dengan harapan dapat membuka peluang usaha baru.

d) Peningkatan Teknologi Industri Pengolahan Kakao Di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah merupakan salah satu sentra produksi kakao di Indonesia.
Luas per tanaman kakao sebesar 10.328 ha dengan produksi 4.671 ton. Dua
kabupaten dengan produksi tertinggi masing-masing Kabupaten Donggala
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(43.003,12 ton/thn), Kabupaten Parigi Moutong (28.586 ton/thn), dan
Kabupaten Tojo Una-una (535,67 ton/thn) (BPS, 2007). Saat ini penanaman
kakao sedang digiatkan karena cukup diminati oleh masyarakat. Keadaan ini
terjadi karena tanaman kakao dapat dipanen setiap minggu sehingga dapat
dijadikan jaminan penghasilan setiap bulan dengan harga yang cukup menarik.
Hal ini sangat membantu perekonomian petani terutama dalam memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, biaya menyekolahkan anak, pembayaran
rekening listrik, dan sebagainya.
Untuk lebih meningkatkan penghasilan petani kakao, maka perlu dilakukan
kegiatan pengolahan biji kakao petani agar diperoleh peningkatan nilai
tambah (value added) komoditi kakao. Peningkatan nilai tambah hanya dapat
dilakukan dengan mengintrodusir teknologi pengolahan kakao mulai pasca
panen (fermentasi), pengolahan sekunder (pasta coklat maupun bubuk coklat)
dan pengolahan kakao menjadi produk jadi (coklat batang, permen coklat, dan
biskuit coklat).
Lebih lanjut lagi, pengembangan industri pengolahan kakao berbasis
kerakyatan ini sejalan dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam Inpres
no. 7 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi
Tengah, khususnya pada poin pertama yaitu ”penanggulangan kemiskinan dan
pengurangan

pengangguran”

dan

poin

terakhir

yaitu

”peningkatan

harmonisasi kehidupan masyarakat”.
Selain itu pula pengembangan industri pengolahan kakao sejalan dengan
Keputusan Menteri Perindustrian RI nomor 139/M-IND/PER/10/2009
tanggal 14 Oktober 2009, yang mana Sulawesi Tengah telah ditetapkan
Industri Unggulan Sulawesi Tengah adalah: Pengolahan Kakao, Pengolahan
Rumput Laut dan Pengolahan Ikan.

e) Peningkatan Teknologi Industri Pengolahan Kakao
Industri kakao Indonesia kedepan memiliki peranan penting khusunya dalam
perolehan devisa Negara dan penyerapan tenaga kerja karena memiliki
keterkaitan yang luas baik ke hulu maupun hilirnya. Dalam rangka
menumbuhkan kembali industri pengolahan kakao, Pemerintah melakukan
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upaya peningkatan produksi biji kakao melalui Program Gerakan Nasional
Kakao. Pemerintah juga menerapkan kebijakan pengenaan Bea Keluar Biji
Kakao pada bulan April 2010 melalui PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang
Penetapan Bea Keluar Kakao, hal ini diberlakukan dalam rangka meningkatkan
industri pengolahan kakao dalam negeri.
Sebagai tindak lanjut implementasi dari master plan percepatan dan perluasan
pembangunan
Pemerintah

ekonomi

dalam

hal

Indonesia
ini

terutama

Kementerian

koridor

Sulawesi,

Perindustrian

maka

mengarahkan

pembangunan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu sentra kakao untuk
mengembangkan industri pengolahan kakao dan cokelat di provinsi tersebut.

b. Program Penumbuhan dan Pengembangan industri berbasis agro
Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan
mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional. Rencana aksi pembangunan untuk masing-masing industri prioritas
adalah sebagaimana berikut:

(1) Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
1.

Berkembangnya klaster industri karet, industri furniture, industri
kertas
Pengembangan industri dengan pendekatan klaster telah dilakukan sejak
tahun 2006 yang lalu, dimana pada saat ini mulai mengidentifikasi untuk
mengembangkan komoditi unggulan daerah dengan melakukan kajian
penelitian komoditi-komoditi mana yang masuk ranking unggulan daerah
yang dapat dikembangkan, serta mengidentifikasi tantangan utama dan
prakarsa aksi dalam mengatasi permasalahan bersama.
Meskipun dalam tahapan yang sama, namun pada kenyataannya kedalaman
struktur dari masing-masing klaster industri yang berada dibawah
pembinaan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidaklah persis
sama dan masing-masing pengembangan komoditi tersebut juga memiliki
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karakterstik yang berbeda satu sama lain. Hal itulah yang menyebabkan
langkah/aktivitas/kegiatan

yang

dilakukan

untuk

mendorong

pengembangan industri satu dengan lain tidak persis sama.
Pengembangan

industri hasil hutan dan perkebunan merupakan output

kegiatan yang diharapkan tercapai dalam jangka waktu yang panjang 20102025, sedangkan untuk periode 2015 indikator komponen kegiatan adalah :
1.

Stakeholder (pemangku kepentingan) industri hasil hutan dan
perkebunan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang
terlibat.

2.

SDM Industri hasil hutan dan perkebunan yang terlatih.

3.

Dokumen kajian pengembangan industri

4.

Bantuan mesin peralatan pengembangan industri

5.

Tersusunnya standar kompetensi SDM industri hasil hutan dan
perkebunan

6.

Tersusunnya buku pedoman teknis industri hasil hutan dan
perkebunan

7.

Desain dan prototipe produk industri hasil hutan dan perkebunan.

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka pengembangan Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan yaitu :
a. Pengembangan Industri Karet
a.1 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri Karet
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya stakeholder
(pemangku kepentingan) industri Karet Crumb Rubber baik ditingkat
pusat maupun di tingkat daerah yang terlibat, tahapan komponen
kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah
melaksanakan identifikasi dan koordinasi di tingkat daerah.
a.2 Peningkatan konservasi energi industri karet remah (crumb
rubber)
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah SDM industri crumb
rubber yang terlatih sebanyak 60 orang dengan tahapan komponen
kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada triwulan IV.
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b. Pengembangan Kertas
c.1 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan

industri pulp dan

kertas
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya stakeholder
(pemangku kepentingan) industri pulp dan kertas baik ditingkat pusat
maupun di tingkat daerah yang terlibat dengan tahapan komponen
kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah
melaksanakan rapat fasilitasi koordinasi di Surabaya, Jawa Timur dan
Verifikasi Lapangan Ke Industri Pulp Dan Kertas Terkait Rekomendasi
Yang Diterbitkan Oleh Dit. IHHP.

c.2 Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kompetensi Pulp
dan Kertas.
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah dapat tersertifikasinya
perusahaan yang mempunyai kompetensi pulp dan kertas, komponen
kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah
melaksanakan rapat Tim teknis pendirian LSP Industri Pulp dan
Kertas di Jakarta dan pengesahan aspek Legal LSP industri pulp dan
kertas.

c.3 Peningkatan

kompetensi

SDM

Percetakan

bidang

teknik

Pemasaran.
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah SDM industri percetakan
yang terlatih sebanyak 50 orang dalam bidang teknik pemasaran
dengantahapan komponen kegiatan yang telah selesai dilaksanakan
pada triwulan IV.

c.4 Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka aplikasi Industri
Hijau di lingkungan Indutri Hasil Hutan dan Perkebunan.
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah produk yang dihasilkan
oleh perusahaan adalah clean product

dengan tahapan komponen

kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah
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melaksanakan pelatihan tentang industri hijau kepada SDM yang
bekerja di industri khususnya industri kertas dan kertas karton baik
itu pejabat tingkat manager dan operator di Jambi.

c.5 Penyusunan Buku Panduan Penerapan ISO 50001 (manajemen
energi) di Industri Pulp dan Kertas
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya buku
panduan dengantahapan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan
sampai triwulan IV adalah melaksanakan penyusunan buku panduan
teknis penerapan ISO 50001.

2.

Tersusunnya RSNI Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Direktorat industri hasil hutan dan perkebunan memiliki tupoksi dalam
perumusan standar produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan
indikator kegiatan menyelesaikan 12 RSNI pada tahun 2015, yaitu10 RSNI
pulp dan kertas, dan 2 RSNI furniture.
a. Penyusunan/revisi standar produk pulp dan kertas Pada tahun 2015
sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya/revisi 10
standar produk pulp dan kertas dengan tahapan komponen kegiatan
yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah melaksanakan rapat
teknis II dan III pada penyusunan/penyempurnaan standar produk pulp
dan kertas di Bandung, Jawa Barat sehingga dihasilkan 10 Judul RSNI
produk pulp dan kertas untuk disahkan menjadi SNI.
a. Penyusunan/revisi standar produk furniture
Pada tahun 2015sasaran komponen yang ingin dicapai adalah
tersusunnya/revisi 3 standar produk furniture dengan tahapan
komponen kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah
melaksanakan rapat teknis III industri furniture di Bogor, Jawa Barat
sehingga dihasilkan 3 judul RSNI produk Furniture untuk disahkan
menjadi SNI.
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3.

Keikutsertaan direktorat IHHP dalam sidang maupun pameran di
dalam negeri dan luar negeri
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2015 memiliki target
melaksanakan 15 partisipasi baik sidang terkait industri hasil hutan dan
perkebunan maupun fasilitasi promosi di dalam negeri maupun di luar negeri
yang bersifat internasional.
- Sidang-sidang IHHP
a. Sidang

Kerjasama

Internasional

Industri

Hasil

Hutan

dan

Perkebunan Lainnya
sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksananya partisipasi
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya dalam sidang
fora internasional dengan tahapan komponen kegiatan yang telah
dilaksanakan sampai triwulan IV adalah melaksanakan identifikasi pada
kegiatan konsolidasi kerja sama internasional di Jakarta, Menghadiri
seminar konfrensi minyak atsiri i Hotel Swiss-Bel Inn Panakkukang
Makasar,Sosialisasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) Diplomasi
Sawit dan Produk Hilirnya, di Belgia dan Belanda, Menghadiri sidang
delegasi RI dalam rangka Forum Internasional ADP-3 UNFCCC tentang
perubahan iklim pada kegiatan sidang kerjasama IHPNPL
b. Sidang Kerjasama Internasional Industri Pengolahan Kayu, Selulosa
dan Karet.
sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksananya partisipasi
dalam sidang Industri kayu, selulosa dan Karet
internasional

dengan

tahapan

komponen

dalam sidang fora

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan sampai triwulan IV adalah Menghadiri the 35th Meeting of
the ASEAN Consultative Commitee for Standards and Quality - WG1 and
its Related Meetings di Denpasar Bali, Menghadiri sidang the 10th RCEPTNC and All related Meetings di Busan, Korea Selatan.

- Pameran-pameran IHHP
a. Promosi IHHP pada pameran Dalam Negeri
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sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksananya partisipasi
dan pameran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam
negeri yang bertujuan mengenalkan kembali produk-produk hasil hutan
terutama rotan dan kayu sebagai produk yang berkualitas dan bernilai
tinggi. Dengan tahapan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan pada
triwulan

IV

adalah

melaksanakan

Promosi

Industri

Pulp/kertas/percetakan Di Surabaya dan pameranTrade Expo Indonesia
(TEI) di Jakarta.
b. Promosi IHHP pada pameran Luar Negeri
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksananya partisipasi
dan pameran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam
pameran yang bertaraf internasional bertujuan mengenalkan kembali
produk-produk hasil hutan terutama rotan dan kayu sebagai produk asli
Indonesia ke dunia internasional dengan target terciptanya transaksi
senilai US$15 juta.

4.

Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran, dan kinerja
Direktorat industri hasil hutan dan perkebunan memiliki target 4 dokumen
perencanaan, penganggaran, kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan.
a. Penyusunan Rencana Pengembangan IHHP
sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen
perencanaan kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
dengantahapan komponen kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
b. Kaji Tindak Pelaksanaan Program Dit. IHHP
Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen
Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
yang bersifat darurat dan tidak teranggarkan dengan tahapan komponen
kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah melakukan
perjalanan dinas dalam rangka rapat rapat pembahasan rencana
pengembangan industri prioritas industri hasil hutan dan perkebunan
tahun 2016 dan mengikuti rapat terkait kegiatan isu aktual industri hasil
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hutandan perkebunan, Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan
tahun anggaran 2015 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun
anggaran 2016 di Jakarta
c. Updating Data, Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan IHHP
sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen
Evaluasi dan Penilaian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan dengantahapan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan
sampai tahun 2015 adalah melakukan monitoring dan identifikasi ke
Surabaya, dan telah diselesaikan pemetaan Industri furniture, dan
pembuatan

database

pengembangan

industri

hasil

hutan

dan

perkebunan. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan
Bantuan Mesin Dan Peralatan Dit. Ihhpdi Bogor, Jawa Barat.
d. Pengembangan

SDM

Direktorat

Industri

Hasil

Hutan

Dan

Perkebunan
sasaran komponen yang ingin dicapai adalah tersusunnya meningkatkan
kemampuan

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

dengantahapan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan sampai
triwulan IV adalah melaksanakan

perjalanan dinas dalam rangka

pendataan dan informasi ke Surabaya, Jawa Timur, melaksanakan
kegiatan 5K, Pengembangan Kemampuan Komputer Lanjutan dan
Pengembangan Kemampuan Bahasa Asing untuk penguatan SDM Dit.
IHHP.

(2) Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau
1)

Partisipasi Direktorat Industri Minuman dan Tembakau Dalam
Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) Maupun Luar Negeri (LN).
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau, Ditjen Industri Agro mempunyai
tugas pokok dan fungsi melakukan fasilitas dan pembinaan kepada dunia
usaha yang berada dibawah binaannya melalui pelaksanaan program. Salah
satu peran strategis Industri Minuman dan Tembakau adalah penyediaan
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produk yang aman, bermutu dan higienis. Aspek-aspek tersebut harus
dipenuhi oleh para produsen makanan dan minuman karena berhubungan
langsung dengan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu,
pengembangan industri ke depan harus fokus kepada penguatan seluruh
rantai nilai agar tercipta pembangunan industri yang berkelanjutan dengan
struktur industri yang kuat serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
Agar memenuhi aspek-aspek utama tersebut, langkah yang perlu dilakukan
adalah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif antara lain dengan
merevisi peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan tuntutan masyarakat konsumen, berperan aktif
dalam perjanjian kerjasama internasional dan standar keamanan pangan
dunia, meningkatkan mutu produk industri makanan dan minuman melalui
penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), penyusunan
program pengembangan industri serta upaya pemecahan permasalahan di
bidang industri. Komponen-komponen kegiatan di dalam output ini
merupakan tindak lanjut dari tahun sebelumnya dan pagu anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp.5.542.161.000,-, adapun kegiatannya adalah :

a) Partisipasi Industri Minuman dan Tembakau dalam Kegiatan ACCSQ
dan CODEX
Dalam upaya mengembangkan industri minuman dan tembakau baik di
pasar dalam negeri maupun di pasar internasional, Indonesia perlu
mengikuti kesepakatan-kesepakatan perundingan dan perjanjian kerjasama
industri, dengan mengikuti: 1) Negosiasi Economic Partnership Agreement
(EPA) dan Free Trade Agreement (FTA), Intersessional Meeting EPA/FTA; 2)
Sidang/workshop komoditi industri minuman dan tembakau di forum
internasional; 3) Sidang CODEX Alimentarius Commission dan lain-lain, baik
di dalam negeri maupun di luar negeri; 4) Meningkatkan kemampuan
Sumber Daya Manusia (SDM) industri minuman dan tembakau di bidang
tarif implementasi FTA pada kerjasama bilateral, regional, multilateral
maupun WTO.
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Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015
adalah telah dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi ACCSQ-PFPWG di
pusat, partisipasi dalam sidang ACCSQ-PFPWG ke-20 di Bangkok-Thailand,
sidang ACCSQ-PFPWG ke-21 di Manila-Filipina, Sidang ke-44 ACCSQ di
Bangkok-Thailand, sidang CODEX CCNFSDU ke-37 di Jerman, serta
Konsinyering di Jawa Barat.

b) Promosi Investasi dan Partisipasi Produk Industri Minuman dan
Tembakau pada Pameran Dalam dan Luar Negeri.
Dalam rangka meningkatkan pemasaran produk minuman dan tembakau
diperlukan daya saing produk yang cukup tinggi melalui diversifikasi
produk sesuai dengan permintaan pasar, efisiensi biaya produksi untuk
mencapai harga yang kompetitif, peningkatan kualitas produk yang
memadai dan terjaminnya ketepatan pengiriman barang ketangan
konsumen. Namun bukan faktor itu saja, faktor promosi dagang/pameran
produk industri juga penting, promosi produk-produk industri minuman
dan tembakau dilakukan dengan maksud menyelenggarakan kegiatan
pameran produk-produk

industri baik diarena pameran dalam negeri

maupun berbagai event pameran luar negeri (internasional). Sedangkan
tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan produk-produk industri
minuman dan tambakau di dalam negeri dan kemancanegara serta
mempromosikan
perkembangan

kepada

masyarakat

diversifikasi

produk

mengenai

kemajuan

dan

industri

minuman

dan

tembakau.Program Promosi Investasi dan Partisipasi Produk Industri
Minuman dan Tembakau pada Pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri,
dilaksanakan dengan berpartisipasi dalam pameran yang berkaitan dengan
Industri Minuman dan Tembakau baik di dalam dan luar negeri. Kegiatan
yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah persiapan dan
Pameran Agrinex Expo 2015 di Jakarta, terlaksananya Pameran SIAL (Asian
Food Market) Shanghai-China 2015, Pameran Food Expo di Hongkong,
PPI(Pameran Produk Indonesia) 2015 di Surabaya dan Pameran
BICOS(Bakery, Ice Cream & Coffee Show) di Yogyakarta.
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c) Partisipasi Industri Minuman Dan Tembakau Dalam Dalam Forum
Kerjasama Dalam Negeri Dan Luar Negeri.
Masalah yang dihadapi dalam upaya pengembangan industri minuman dan
tembakau adalah adanya persaingan di pasar internasional yang semakin
ketat antar sesama negara produsen seperti China, Vietnam, Malaysia dan
Thailand serta beberapa negara lain yang telah melakukan persetujuan
kerjasama dan perdagangan bebas (EPA/FTA), adanya non tarif barrier di
negara tujuan ekspor adanya tuduhan dumping. Disamping itu juga karena
kurangnya Indonesia berperan secara aktif dalam sidang komoditas (kopi,
teh, susu, buah, sayur, dll) di forum internasional, sering kali hasil
sidang/peraturan/

informasi/data

yang

ditampilkan

merugikan

kepentingan Indonesia sebagai produsen dan eksportir. Demikian pula
banyak komoditi industri minuman dan tembakau unggulan ekspor adanya
masalah kualitas produk yang belum memenuhi standar SNI dan standar
internasional.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah telah
dilaksanakannya rapat-rapat di pusat, persiapan pelaksanaan pameran ke
daerah, dan partisipasi pada forum kerja sama luar negeri The Training
Program on FTA Pollicy and Strategy di Seoul, Republik Korea, menghadiri
sidang international di Rotterdam, Belandadan Pelatihan Peningkatan Daya
Saing Industri di Bidang Kerjasama Internasional di Medan.

d) Capacity

Building

Industri

Makanan

Dan

Minuman

Dalam

Implementasi Kerjasama Indonesia – Jepang.
Selain ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan Lecture dan
Technical Assistance, juga dibutuhkan pengakuan terhadap lembaga
pemeriksaan/pengujian produk makanan dan minuman Indonesia yang
disebut Mutual Record Agreement (MRA). MRA sangat penting dan
dibutuhkan untuk menjamin produk makanan dan minuman Indonesia di
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terima di Jepang. Namun untuk memperoleh pengakuan MRA dari Ministry
of Health, Labour and Welfare (MHLW) Jepang membutuhkan proses dan
persyaratan yang cukup ketat, sehingga dibutuhkan serangkaian pertemuan
dengan

pihak

Jepang

dalam

rangka

pengajuan

penyetaraan

laboratorium/lembaga pemeriksaan Indonesia agar diakui dan disetarakan
oleh Pemerintah Jepang.
Salah satu upaya untuk memenuhi standar kualitas produk makanan dan
minuman Indonesia sesuai standar kualitas yang diterapkan Jepang, maka
diperlukan peraturan-peraturan terkini mengenai peraturan pangan Jepang
yang selalu diperbaharui secara reguler. Peraturan-peraturan pangan
Jepang

terbaru

terkadang

sulit

diperoleh

dan

umumnya

masih

menggunakan Bahasa jepang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu website
yang berisi peraturan-peraturan pangan Jepang dan berbagai informasi
untuk melakukan ekspor produk makanan dan minuman ke Jepang.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah telah
dilaksanakannya rapat-rapat di pusat serta telah dilaksanakannya Pameran
Food Expo dan Buyers Night Meeting di Jepang.

 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja Industri Minuman dan Tembakau dimaksudkan untuk mengetahui
kinerja, perkembangan industri Minuman dan Tembakau, updating data
industri Minuman dan Tembakau dan kegiatan Direktorat Industri Minuman
dan Tembakau, hasilnya sebagai masukan untuk kebijakan pengembangan
industri minuman dan tembakau tahun berikutnya.
Kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk menyusun program/kegiatan yang
sesuai dengan arahan Kebijakan industri Nasional dan Renstra Ditjen Industri
Agro.
Kegiatan Sinkronisasi Program kegiatan Industri Minuman dan Tembakau
dengan Daerah perlu dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi
program kegiatan antara pusat dan daerah. Monitoring dan evaluasi program
kegiatan dan pembinaan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan
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Direktorat Industri Minuman dan Tembakau tahun-tahun sebelumnya perlu
dilakukan. Komponen-komponen kegiatan di dalam output ini merupakan
tindak lanjut dari tahun sebelumnya dan pagu anggaran yang dialokasikan
sebesar Rp.2.343.118.000,-, adapun kegiatannya antara lain :

a) Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman dan Tembakau
Dalam upaya melaksanakan misi yang diemban Direktorat Industri
Minuman dan Tembakau yaitu meningkatkan nilai tambah, teknologi,
peningkatan

mutu,

produktivitas,

efisiensi,

peningkatan

kualitas

SDM/penguasaan teknologi, perluasan dan penyebaran usaha/lapangan
kerja, serta pengembangan pasar ekspor, maka data dan informasi
memegang peranan yang sangat penting dalam mengambil suatu
keputusan dan kebijakan serta strategi bagi pengembangan perusahaan.
Disamping itu, kalangan akademis dan perguruan tinggi dapat juga
memanfaatkan data-data tersebut sebagai bahan penelitian ataupun
penyusunan tugas ilmiah mereka. Kegiatan yang sudah dilakukan sampai
dengan tahun 2015 antara lain rapat-rapat persiapan di pusatdan rapat
koordinasi dengan daerah terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan serta
Rapat Penyusunan Evaluasi Kinerja Industri Minuman dan Tembakau
dengan Asosiasi terkait di Bogor.

b) Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman dan
Tembakau
Industri minuman dan tembakau merupakan kelompok industri yang
memiliki kedudukan strategis bahkan merupakan salah satu industri yang
mampu bertahan dan berkembang sejak masa krisis sampai sekarang
Dengan tersedianya bahan baku di dalam negeri yang cukup melimpah
dan dapat diproses lebih lanjut dapat meningkatkan nilai tambah yang
dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, serta memberikan
konstribusi terhadap ketahanan pangan nasional serta peningkatan ekspor
non migas ke manca negara.
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Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Industri Minuman dan
Tembakau

melakukan pembinaan

terhadap industri minuman dan

tembakau agar industri tersebut tumbuh dan berkembang. Pembinaan
yang dilakukan berupa peningkatan sumber daya manusia dan upaya
peningkatan pelayanan baik untuk intern Kementerian Perindustrian,
instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping
itu pembinaan dilakukan terhadap dunia usaha berupa peningkatan iklim
usaha,

peningkatan mutu produk, kerjasama antar industri dengan

penyedia bahan baku dan promosi produk-produk industri minuman dan
tembakau di dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk mengetahui program kegiatan dan pembinaan yang telah dilakukan
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau dan hasil yang akan dicapai
berupa perkembangan industri minuman dan tembakau dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta masalah yang dihadapi oleh industri
minuman dan tembakau dan program kegiatan yang telah dicapai dalam
menunjang

perkembangan industri minuman dan tembakau

selama

periode satu tahun.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015
antara

lain

rapat-rapat

persiapan

di

pusat

dan

rapat

koordinasipeningkatan keamanan pangan di Yogyakarta, Bangka Belitung,
Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat.

c) Sinkronisasi

Program

pengembangan

industri

Minuman

minuman

dan

dan

Tembakau
Seiring dengan

perkembangan

industri

tembakau,

Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional dimana Industri minuman dan tembakau yang menjadi
prioritas pengembangan untuk jangka pendek dan panjang adalah industri
pengolahan kopi, industri pengolahan buah, industri pengolahan tembakau
dan industri pengolahan susu. Sedangkan pengembangan komoditi lainnya
disesuaikan dengan potensi daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan hal
tersebut, guna meningkatkan kinerja pengembangan industri minuman
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dan tembakau, maka perlu adanya masukan-masukan dari daerah-daerah
potensi, sehingga tersusun program pengembangan industri minuman dan
tembakau secara nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah telah
dilaksanakannya rapat-rapat persiapan dan Koordinasi dengan daerah
terkait pelaksanaan kegiatan 2015.

 Standar Pada Industri Minuman dan Tembakau.
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau memiliki tugas untuk melakukan
penyusunan standar baik Standar untuk komoditi Industri (SNI) maupun
Standar

untuk

Kompetensi

Tenaga

Kerja

Industri

(SKKNI),

dalam

penerapannya, Standar dapat diberlakukan dengan 2 cara yaitu secara wajib
dan sukarela. Khusus untuk komoditi atau kompetensi yang mempunyai
resiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan maka
dimungkinkan untuk diterapkan secara wajib oleh Pemerintah.Mengingat
komoditi minuman sangat terkait dengan kesehatan, keamanan dan
keselamatan maka perlu dipertimbangkan penerapannya diberlakukan secara
wajib.Selain itu penerapan SNI wajib juga dapat dijadikan dasar untuk
membendung masuknya produk impor yang sejenis karena setiap importir
yang mengimpor produk sejenis harus memenuhi syarat mutu SNI dan
selanjutnya harus memperoleh SPPT SNI sesuai dengan ketentuan yang
berlaku terhadap produk dalam negeri. Sampai saat ini komoditi dilingkungan
Industri Minuman dan Tembakau yang SNI nya diberlakukan secara wajib
adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Kopi Instant, sedangkan
komoditi lainnya bersifat sukarela. Sedangkan untuk standar kompetensi
tenaga kerja industri diterapkan dalam rangka melindungi tenaga kerja
indonesia

dari

masuknya

tenaga

kerja

asing

sehubungan

dengan

diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 ini. Adapun
dana untuk mendukung dari Sub Output ini sebesarRp. 4.674.291.000,- dengan
kegiatan sebagai berikut :
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a) Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pada
Industri Minuman dan Tembakau
Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antar negara, membawa
dampak ganda, di satu sisi era ini membuka kesempatan kerjasama yang
seluas-luasnya antar negara, namun di sisi lain era itu membawa
persaingan yang semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu, tantangan utama
di masa mendatang adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan
kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa dengan mengandalkan
kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi dan manajemen.
Untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dengan tuntutan kebutuhan pasar
kerja atau dunia usaha dan industri (DUDI), perlu adanya hubungan timbal
balik antara pihak DUDI dengan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat),
baik pendidikan formal, informal maupun yang dikelola oleh industri itu
sendiri. Salah satu bentuk hubungan timbal balik tersebut adalah pihak
DUDI harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang
diinginkan, untuk menjamin kesinambungan dan kemajuan DUDI di tanah
air Indonesia.
Pihak lembaga diklat akan menggunakan standar tersebut sebagai acuan
dalam mengembangkan program dan kurikulum, sedangkan pihak birokrat
akan menggunakannya sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan
pengembangan SDM secara makro. Standar kebutuhan kualifikasi SDM
tersebut diwujudkan dalam Standar Kompetensi Bidang Keahlian yang
merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki mereka yang
akan bekerja di bidang tersebut. Di samping itu standar tersebut harus juga
memiliki ekuivalen atau kesetaraan dengan standar-standar relevan yang
berlaku pada sektor industri di negara lain bahkan berlaku secara
internasional.

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

No. Kep. 69/MEN/V/2004 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Sehubungan dengan hal itu Direktorat Minuman dan Tembakau merasa
perlu untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja pada Industri Minuman
dan Tembakau.Pada Triwulan IV telah dilaksanakan seluruhnya oleh pihak
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ke-3 untuk Bimbingan Teknis Pendirian LSP dan Pembentukan Tempat Uji
Kompetensi Bidang Industri Hasil Tembakau.
b) Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penerapan SKKNI Industri Minuman
dan Tembakau
Dalam

menyikapi

tuntutan

kualifikasi

tenaga

kerja

pada

dunia

usaha/industri, perlu adanya hubungan timbal balik antara pihak industri
sebagai pengguna tenaga kerja dengan pihak instansi pemerintahan terkait
sebagai pembina industri. Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Tenaga
Kerja

dan

Transmigrasi

telah

menetapkan

Peraturan

No.

PER.

21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
berisi uraian kemampuan kerja pada bidang yang spesifik yang mencakup
aspek

pengetahuan,

ketrampilan/keahlian

dan

sikap

kerja

dalam

melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan jabatan yang diakui secara
nasional.
Salah satu permasalahan dalam penerapan SKKNI adalah belum terjalinnya
koordinasi yang baik antara instansi pemangku kepentingan terkait dengan
pihak industri. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan rapat
koordinasi untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan terkait dengan
pihak industri dalam rangka penerapan SKKNI industri minuman dan
tembakau sehingga kompetensi kerja SDM di industri meningkat.
Kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penerapan SKKNI industri
minuman

dan

meningkatkan

tembakau
kerjasama

dipandang
dan

sinergi

perlu

dilaksanakan

untuk

antara

pihak-pihak

terkait

(stakeholders), dalam rangka penerapan SKKNI industri minuman dan
tembakau sesuai dengan tuntutan terkait dengan semakin ketatnya
persaingan kerja baik nasional maupun internasional. Kegiatan yang sudah
dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah tercapainya rapat-rapat
persiapan, penyusunan SKKNI dan pembentukan LSP RSKKNI IHT serta
Sosialisasi SKKNI di Jawa Timur.
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c) Penyusunan/Revisi dan Pemberlakuan SNI di Lingkungan Industri
Hasil Hortikultura dan Minuman Ringan
Kondisi industri dan perdagangan dalam negeri saat ini tantangan dan
persaingannya semakin ketat karena proses globalisasi; diantaranya telah
diberlakukan ACFTA. Proses globalisasi tersebut akan menciptakan
hubungan interdependensi antar negara yang akhirnya diwujudkan dalam
bentuk semakin menyatunya ekonomi dunia, maka dari itu setiap negara
harus mampu menciptakan

tingkat efisiensi dan produktivitas yang

optimal untuk meningkatkan daya saing. Salah satu upaya tersebut dapat
dilakukan melalui kegiatan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kegiatan SNI
dimulai dengan penyusunan, perumusan sampai kepada penerapannya.
Kebijakan standardisasi secara umum dilakukan oleh Badan Standar
Nasional (BSN) yang mengatur tentang; perumusan, pengesahan, dan
penetapan sampai penerapannya. Dalam perumusan, pengesahan dan
penerapan memerlukan berbagai pertimbangan maka secara substansi
dilakukan oleh kementerian teknis masing-masing diantaranya dibidang
industri oleh Kementerian Perindustrian. Khusus untuk komoditi makanan
dan minuman karena menyangkut keamanan, kesehatan dan keselamatan
maka secara internasional disebut Codex. Sehubungan dengan hal itu maka
setiap negara untuk pangan harus mengacu kepada codex termasuk Standar
Nasional Indonesia (SNI).
Dalam penerapan SNI dapat diberlakukan dengan 2 cara yaitu secara wajib
dan sukarela. Khusus untuk komoditi yang mempunyai resiko tinggi
terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan maka dimungkinkan untuk
diterapkan secara wajib oleh Pemerintah. Mengingat komoditi minuman
sangat terkait dengan kesehatan, keamanan dan keselamatan maka perlu
dipertimbangkan penerapannya diberlakukan secara wajib.

Selain itu

penerapan SNI wajib juga dapat dijadikan dasar untuk membendung
masuknya produk impor yang sejenis karena setiap importir yang
mengimpor produk sejenis harus memenuhi syarat mutu SNI dan
selanjutnya harus memperoleh SPPT SNI sesuai dengan ketentuan yang
berlaku terhadap produk dalam negeri. Sampai saat ini
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dilingkungan Industri Minuman dan Tembakau yang SNI nya diberlakukan
secara wajib baru Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ), sedangkan
komoditi lainnya bersifat sukarela. Bagi produk yang SNI-nya diberlukan
secara wajib, maka perusahaan yang menghasilkan diharuskan pula
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : mutu produk yang dihasilkan
harus memenuhi SNI, menerapkan sistem manajemen mutu seperti SMM
ISO 9000-2008, dan terhadap produknya diberi penandaan SNI. Kondisi
yang sama diberlakukan pula terhadap produk impor yang sejenis. Guna
mengikuti perkembangan baik teknologi maupun permintaan konsumen
maka SNI lama yang rata-rata sudah berumur lebih dari 5 ( lima ) tahun,
diperlukan untuk direvisi SNI dan begitu juga bagi produk yang SNI-nya
belum berumur 5 ( lima ) tahun karena

proses diversifikasi dan lain

sebagainya dapat dilakukan revisi. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas
Direktorat

Industri

Minuman

dan

Tembakau

menyelenggarakan

Penyusunan/Revisi dan Pemberlakuan SNI di Lingkungan Industri Hasil
Hortikultura, Minuman Ringan dan Tembakau pada Tahun Anggaran 2015
untuk 4(empat) komoditi yaitu

Es Krim, Es Batu, Buah Kering dan

Marmalade yang pada tahun 2015 ini sudah selesai dilaksanakan sampai
dengan tahap konsensus.

d) Penyusunan/Revisi dan Pemberlakuan SNI di Lingkungan Industri
Hasil Susu dan Minuman Lainnya
Saat ini pembangunan industri dihadapkan pada tantangan persaingan yang
semakin ketat, mengingat semakin ketatnya persaingan baik pasar di dalam
negeri maupun pasar global. Proses globalisasi yang terjadi saat ini semakin
menyatukan ekonomi dunia, dimana tidak terlihat lagi batas antara satu
negara dengan negara lainnya. Semua produk baik dalam bentuk barang
maupun jasa keluar masuk bebas dari satu negara ke negara lainnya tanpa
hambatan.

Keadaan

demikian

semakin

mendorong

meningkatnya

persaingan di pasar bebas.
Salah satu Industri yang perlu terus kita dorong daya saingnya agar tetap
mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar global adalah
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industri susu dan minuman lainnya, mengingat industri ini telah banyak
memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan kegiatan
ekonomi masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri susu dan minuman
lainnya serta menciptakan tingkat efisiensi dan produktifitas yang optimal
untuk meningkatkan daya saing maka perlu diterapkan Standar Nasional
Indonesia yang sesuai dengan Standar Internasional CODEX, sehingga mutu
produk minuman Indonesia tidak hanya dapat diterima di pasar dalam
negeri tapi juga di luar negeri. Kegiatan SNI dimulai dengan penyusunan,
perumusan sampai kepada penerapan dan pengawasannya.
Kebijakan standardisasi secara umum dilakukan oleh Badan Standar
Nasional (BSN) yang mengatur tentang; perumusan, pengesahan, dan
penetapan sampai penerapannya. Dalam perumusan, pengesahan dan
penerapan memerlukan berbagai pertimbangan maka secara substansi
dilakukan oleh kementerian teknis masing-masing diantaranya dibidang
industri oleh Kementerian Perindustrian. Khusus untuk komoditi makanan
dan minuman karena menyangkut keamanan, kesehatan dan keselamatan
maka secara internasional disebut Codex. Sehubungan dengan hal itu maka
setiap negara untuk pangan harus mengacu kepada codex termasuk Standar
Nasional Indonesia (SNI).
Dalam penerapan SNI dapat diberlakukan dengan 2 cara yaitu secara wajib
dan sukarela. Khusus untuk komoditi yang mempunyai resiko tinggi
terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan maka dimungkin untuk
diterapkan secara wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah. Mengingat
komoditi minuman sangat terkait dengan kesehatan, keamanan dan
keselamatan maka perlu dipertimbangkan penerapannya diberlakukan
secara wajib. Selain itu penerapan SNI wajib juga dapat dijadikan dasar
untuk membendung masuknya produk impor yang sejenis karena setiap
importir yang mengimpor produk sejenis harus memenuhi syarat mutu SNI
dan selanjutnya harus memperoleh SPPT SNI sesuai dengan ketentuan yang
berlaku terhadap produk dalam negeri. Sampai saat ini

komoditi di

lingkungan Industri Minuman dan Tembakau yang SNI nya diberlakukan
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secara wajib baru Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ), sedangkan
komoditi lainnya bersifat sukarela. Bagi produk yang SNI-nya diberlakukan
secara wajib, maka perusahaan yang menghasilkan diharuskan pula
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. : mutu produk yang dihasilkan
harus memenuhi SNI, menerapkan sistim manajemen mutu seperti SMM
9000-2008, dan terhadap produknya diberi penandaan SNI. Kondisi yang
sama

diberlakukan pula

terhadap produk impor yang sejenis. Guna

mengikuti perkembangan baik teknologi maupun permintaan konsumen
maka SNI lama yang rata-rata sudah berumur lebih dari 5 ( lima ) tahun,
diperlukan untuk direvisi SNI dan begitu juga bagi produk yang SNI-nya
belum berumur 5 ( lima ) tahun karena

proses diversifikasi dan lain

sebagainya dapat dilakukan revisi. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau melalui Penyusunan/Revisi
dan Pemberlakuan SNI di Lingkungan Industri Susu dan Minuman Lainnya
rencananya akan melaksanakan revisi SNI untuk komoditi Keju Cheddar,
Minuman Susu Berperisa dan Vodka yang mana pada tahun 2015 ini sudah
selesai dilaksanakan (sudah mencapai tahap konsensus).

e) Peningkatan Kemampuan SDM dan Pengawasan Dalam Rangka
Penerapan SNI Wajib Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Air bersih dewasa ini menjadi barang yang mahal bagi masyarakat
kebanyakan, terutama kebutuhan akan air bersih untuk tujuan konsumsi
sebagai air minum. Kondisi seperti ini telah membuka peluang bagi para
pelaku usaha terutama bagi pelaku usaha/perusahaan dibidang industri Air
Minum Dalam Kemasan (AMDK). Industri AMDK

saat ini semakin

berkembang dengan pesat. Bermunculannya pemain-pemain baru diantara
pemain-pemain lama semakin menambah ketatnya persaingan dalam
industri AMDK. Jumlah perusahaan AMDK saat ini mencapai 518 Unit Usaha
yang berkapasitas 3 Milyar liter per tahun. Sedangkan produksi riilnya
mencapai 10,5 milyar liter, utilitas mencapai 81 %. Sampai dengan tahun
2007 nilai ekspor mencapai US $ 5,1 juta, total investasi Rp 1.007,23 Milyar.
Industri AMDK mampu menyerap tenaga kerja 25.326 orang.
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Penyebaran industri AMDK hampir seluruh propinsi di Indonesia. Sejalan
dengan perkembangan industri AMDK, tidak terlepas dari permasalahanpermasalahan yang ada. Beberapa masalah yang dihadapi pada industri
AMDK antara lain adalah:
i. Adanya industri AMDK, khususnya skala menengah-kecil yang beroperasi
secara komersial belum memiliki Izin Usaha Industri (IUI), SPPT SNI dan
Nomor MD dari Badan POM.
ii. Masih dijumpai industri AMDK belum menerapkan GMP dalam proses
produksinya.
iii. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 belum sepenuhnya
dilaksanakan oleh perusahaan industri AMDK.
Salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah
dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) industri
AMDK di bidang ISO 9001:2008. Kegiatan yang sudah dilakukan sampai
dengan Triwulan IV tahun 2015 adalah rapat persiapan dan rapat
pembahasan peraturan SNI wajib AMDK, Pelatihan Pengawasan Penerapan
SNI Wajib serta pelatihan jaminan mutu dan keamanan produk di Jawa
Timur, Jawa Barat dan Lampung.

3. Pengembangan Industri Pangan
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035,
Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah
penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini
tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang
menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan
harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang
sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi. Direktorat Industri Minuman dan
Tembakau

memperoleh

dana

Rp.

6.203.722.000,-

untuk

melakukan

pembinaan industri pangan yaitu industri pengolahan susu dan industri
pengolahan buah dan sayuran dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
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a) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri PengolahanBuah
Program ini dilakukan untuk mensinkronkan program dan kebijakan
industri pengolahan buah antara pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dengan stakeholder. Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan
tahun

2015

adalah

telah

dilaksanakan

Rapat-rapat

persiapan,

identifikasi,koordinasi dalam rangka fasilitasi pengembangan industri buah
di daerah dan Pelatihan Teknologi Pengolahan Buah di Jawa Barat dan Jawa
Timur serta Rapat Koordinasi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

4. Pengembangan Industri Bahan Penyegar
Pembinaan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terhadap Industri
Bahan Penyegar dilaksanakan untuk 3 (tiga) komoditi yaitu Industri Hasil
Tembakau, Industri Kopi dan Industri Teh. Industri hasil tembakau merupakan
penyumbang cukai terbesar di tanah air yaitu penerimaan negara, dalam 4
(empat) tahun terakhir terus meningkat rata-rata 15% per tahun dari Rp. 63,3
Triliun tahun 2010 menjadi Rp. 111,4 Triliun pada tahun 2014.
Produksi Teh Dunia pada tahun 2011 adalah sebesar 4.217.140 ton, yang
didominasi oleh negara China sebesar 1.550.000 Ton sedangkan Indonesia
merupakan urutan ketujuh (posisi tahun 2009 pada urutan ke lima) dengan
produksi teh sebesar 140.000 ton. Produk teh yang di ekspor sebesar 75.000
ton dan digunakan di dalam negeri sebesar 65.000 ton, sedangkan kebutuhan
dalam negeri adalah 85.000 ton sehingga kekurangannya dipenuhi oleh impor
sebesar 20.000 ton yang sebagian besar berasal dari Vietnam dan India
dengan kualitas teh rendah dan harga murah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan rapat koordinasi baik
pusat maupun daerah dan memberikan pelatihan GMP untuk memfasilitasi
para pemangku kepentingan di industri tanaman penyegar dan pemda
setempat dengan tujuan pengembangan industri tanaman penyegar di daerah
terkait melalui kegiatan :
a) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan

Industri Pengolahan

Tembakau
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Kegiatan ini dilakukan untuk mensinkronkan program dan kebijakan
industri

pengolahan

tembakau

antara

pemerintah

pusat

maupun

pemerintah daerah dengan stakeholder yaitu dengan melaksanakan
pelatihan grader di NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara
Barat. Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun
2015 adalah rapat persiapan, identifikasi, Pelatihan Grader di Jawa Tengah,
Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.
b) Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Mesin Pelinting
Sigaret dan Pemanfaatan DBHCHT Mendukung Roadmap IHT
Program ini dilaksanakan karena perlunya koordinasi pendaftaran mesin
pelinting rokok di daerah yang betul-betul dimiliki oleh perusahaan industri
Sigaret Kretek Mesin dan Sigaret Putih Mesin serta perusahaan rekondisi
sehingga mobilitasnya dapat diketahui serta pemanfaatan DBHCHT.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah rapat
persiapan dan koordinasi di pusat serta pelatihan GMP di Jawa Tengah dan
Jawa Timur.
c) Peningkatan Efisiensi Pengolahan Tembakau Virginia Flue Cured
dengan Bahan Bakar Selain Minyak Tanah
Berdasarkan hasil yang telah dicapai bahwa tembakau jenis Virginia Flue
Cured memerlukan pengolahan yang khusus dengan menggunakan BBMT
maka perlu diupayakan bahan bakar alternatif antara lain minyak jarak atau
briket batu bara. Memperhatikan hal tersebut maka perlu dilakukan alih
teknologi BBM ke BBA dengan melakukan revitalisasi tungku pemanas,
untuk membantu meningkatkan produktivitas dan mutu yang dicapai pada
tembakau. Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV
tahun 2015 adalah rapat persiapan, kegiatan identifikasi, monitoring dan
persiapan MOU, serta sedang dilaksanakannya pemberian bantuan
mesin/peralatan oven/tungku tembakau oleh pihak ke-3 di Kabupaten
Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan
Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
d) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Teh
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Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri pengolahan teh
dipandang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama yang sinergi
antara pihak-pihak terkait (stakeholders), dalam rangka pengembangan
industri pengolahan teh. Kegiatan yang telah terlaksana pada Triwulan IV
Tahun 2015 adalah rapat persiapan, identifikasi dan rapat koordinasi
pengembangan industri pengolahan teh di pusat serta Pelatihan Industri
Teh di Jawa Barat, namun ada satu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
yaitu Pelatihan GMP Untuk Industri Teh di Jawa Tengah. Realisasi fisik
untuk kegiatan ini mencapai 80,00% dengan realisasi keuangan sebesar
46,37%.
e) Roadmap Produksi Industri Hasil Tembakau
Industri

pengolahan

tembakau

mempunyai

peran

penting

dalam

menggerakkan ekonomi nasional, karena mempunyai multiplier effect yang
sangat luas, seperti menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan
lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja mencapai 6,1 juta orang
terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra
produksi rokok. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek
ekonomi industri pengolahan tembakau dikembangkan dengan tidak
mengabaikan faktor dampak kesehatan.
Sebagai tindak lanjut pengembangan industri pengolahan tembakau
Roadmap 2007-2020, Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai yang
disusun berdasarkan kesepakatan bersama antar kementerian terkait
(Kemperin, Kemenkeu, Kemendag, Kemenakertrans, Kementan, Kemenkes
dan GAPPRI dan GAPRINDO) yang digunakan sebagai acuan perlu dilakukan
revisi karena berkembangnya masyarakat perokok saat ini. Perkembangan
produksi rokok sudah tidak sesuai lagi dengan Roadmap 2007-2020
Industri Hasil Tembakau sehingga perlu dilakukan revisi, agar dalam
pengembangannya industri hasil tembakau sesuai dengan pentahapan
prioritas.
Berangkat dari hal-hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Industri Agro
akan melakukan penyusunan Roadmap 2015 – 2020 bersama dengan
Kementerian terkait dan Asosiasi. Sampai dengan Triwulan IV ini telah
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dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan penyusunan
Roadmap 2015 – 2020 seperti rapat persiapan, koordinasi, rapat Finalisasi
Peraturan Menteri Roadmap IHT dan Sosialisainya di Semarang, Surabaya
dan Batam dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dan realisasi keuangan
mencapai 77,50%.

6. Pengembangan Industri Minuman Lainnya
a) Fasilitasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
(CPPOB) Industri Makanan dan Minuman.
Dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait 3 tahun sekali ASEAN
menyelenggarakan pertemuan berkala terkait dengan perwujudan pasar
bersama ACCSQ PF-PWG yang dibahas adalah tentang kemanan pangan
dalambentuk food hegine dan food contaminance. Pembangunan ekonomi
yang tangguh dan kompetitif dikawasan ASEAN telah di awali dengan
membangunan perekonomian yang kompotitive dan tangguh salah satunya
melalui melalui Asean Consultative Committee on Standards and Quality,
Prepared Foodstuff (ACCSQ-PF) akan diberlakukan pada tahun 2015.
Dengan demikian produk pangan olahan akan bebas keluar/masuk ke
Indonesia dan akan berdampak mengancam atau menjadi peluang untuk
industri produk industri makanan dalam negeri. Penguasaan pangsa pasar
oleh produsen lokal perlu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap
keamanan dan mutu produk dalam bentuk penerapan Cara Produksi
Pangan Olahan Yang Baik/CPPOB /GMP, yang merupakan salah satu upaya
peningkatan daya saing serta perlindungan konsumen. Selain persyaratan
keamanan dan mutu, dapat juga diberlakukan persyaratan lain seperti
label, kemasan dan halal.
Terkait dengan hal itu untuk menciptakan produk pangan yang aman dan
higienis serta guna melindungi konsumen dan peningkatan daya saing
produk pangan olahan yang aman dan bermutu, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan telah ditindak lanjuti dengan
Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang
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Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik / CPPOB (Good
Manufacturing Practises)/GMP.
Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar industri makanan
dan minuman dapat tetap eksis serta kepentingan konsumen dapat
terlindungi. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan
pembinaan tentang CPPOB/GMP bagi pelaku usaha. Agar pembinaan
tersebut tepat sasaran, maka perlu dilakukan verifikasi untuk mengetahui
kesiapan dan kondisi sarana dan prasarana serta proses produksi industri
makanan dan minuman terkait dengan penerapan CPPOB/GMP. Kegiatan
yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 adalah
Rapat-rapat persiapan di Pusat, Pelatihan CPPOB di Jawa Barat, Sumatera
Barat dan Bali, serta kegiatan identifikasi dan koordinasi di daerah.

b) Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol
Pengawasan dan pengendalian industri minuman beralkohol sangat penting
dilakukan mengingat saat ini banyak terjadi kasus di masyarakat terkait
produk minuman beralkohol, namun di sisi lain keberadaan minuman
beralkohol juga dibutuhkan untuk menunjang program promosi pariwisata
Indonesia.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015
antara

lain

terlaksananya

rapat

persiapan

pelaksanaan

kegiatan

pengawasan dan pengendalian industri minuman beralkohol, rapat
persiapan penyusunan revisi peraturan industri minuman beralkohol dan
Survei dan Verifikasi di Denpasar, Bali.

c) Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut
dan Perikanan
1) Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula
Gula merupakan salah satu komoditi penting dalam perekonomian nasional
karena dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumsi langsung (GKP) dan
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sebagai bahan baku industri makanan dan minuman (GKR). Industri gula
Indonesia pernah mencapai puncak produksi pada 1929 sebesar 3 juta ton
yang dihasilkan oleh 179 PG yang didukung dengan areal 200 ribu ha atau
tingkat produktifitas gula 15 ton/ha dan menempatkan Indonesia menjadi
Negara pengekspor ke-2 di dunia setelah Kuba. Setelah nasionalisasi
pemerintah mulai membenahi pabrik gula disamping merehabilitasi pabrik
yang ada juga mendirikan pabrik-pabrik baru baik di Jawa maupun di Luar
Jawa. Saat ini terdapat 61 PG, 48 PG berada di Jawa dan 13 PG di Luar Jawa
yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi
Selatan dan Gorontalo. Dari jumlah PG tersebut diatas, 51 (lima puluh satu) PG
milik pemerintah dan 10 (sepuluh) PG milik swasta. Kebutuhan gula nasional
(GKP dan Gula Kristal Rafinasi/GKR) tahun 2014 sebesar 5,70 juta ton, terdiri
dari 2,96 juta ton untuk konsumsi langsung dan 2,74 juta ton untuk kebutuhan
industri.Produksi Gula Kristal Putih (GKP) tahun 2009 sebesar 2,7 juta ton dan
dengan program revitalisasi akan meningkat menjadi 3,54 juta ton pada tahun
2014.
Revitalisasi industri gula 2010-2014 yang telah diprogramkan oleh
pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi industri
gula didalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan gula nasional baik
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (konsumsi langsung) maupun untuk
memenuhi kebutuhan industri (makanan, minuman, dan farmasi). Salah satu
aspek dalam revitalisasi industri gula adalah melakukan restrukturisasi
mesin/peralatan pabrik gula yang saat ini pada umumnya sudah tua dan tidak
efisien lagi.
Restrukturisasi mesin/peralatan pabrik gula, disamping ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas produksi/kapasitas giling, diharapkan juga dapat
meningkatkan efisiensi maupun mutu gula serta transparansi perhitungan
rendemen atau pembagian gula antara PG dan petani.
Program Revitalisasi Industri Gula Nasional untuk periode 2015 memiliki
indikator pencapaian kegiatan :
a) Bantuan Langsung Mesin/Peralatan Industri Gula

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

III - 55

Kegiatan ini diperlukan dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Industri
Gula khususnya PG Existing yang memerlukan dukungan mesin dan
peralatan yang memadai sehingga dicapai efisiensi dan efektivitas
produksi.
Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Holding
BUMN Perkebunan tidak dapat mengakomodir (menolak) alokasi
anggaran

dari

Kementerian

Perindustrian,

dikarenakan

sudah

mendapat Penyertaan Modal Negara dalam bentuk dana segar (fresh
money) tahun 2015 melalui Kementerian BUMN, sehingga anggaran
direalokasi untuk kegiatan mendukung hilirisasi Industri Agro.

b) Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Industri Gula
Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh industri gula meliputi
on-farm dan off-farm. Disisi on-farm masalah yang cukup menonjol
rendahnya tingkat produktivitas gula yang saat ini hanya mencapai
kisaran 6 ton/ha, disamping itu masalah ketersediaan lahan di Jawa
yang tergeser oleh komoditi lain dan alih fungsi lahan. Sementara di
luar Jawa dengan adanya otonomi daerah ketersediaan areal untuk
pengembangan pabrik-pabrik baru terkendala oleh sulitnya proses
penguasaan lahan.

Disisi off-farm telah dilaksanakan program

rehabilitasi PG dari 2007-2009 namun pelaksanaannya belum sesuai
dengan yang diharapkan.
Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tebu telah dilakukan
melalui Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional
(PAPPGN) sejak tahun 2004 dengan kegiatan bongkar ratoon (tanaman
keprasan), melalui penggantian tanaman dengan bibit unggul,
perbaikan irigasi sederhana, dan pengadaan alsintan.
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Revitalisasi Industri
Gula dilakukan untuk mengetahui dan updating informasi mengenai
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan
rencana aksi revitalisasi industri gula nasional tahun 2015 dan
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membahas alternatif solusi pemecahan masalah melalui koordinasi
antara beberapa instansi terkait.
Kegiatan yang sudah dilakukan adalah rapat – rapat persiapan dan
rapat koordinasi di Jawa Timur. Kegiatan ini dihentikan, dikarenakan
kegiatan Bantuan Langsung Mesin/Peralatan Industri Gula tidak
dilaksanakan.
5. Rumusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan, Pendataan dan Evaluasi Kinerja
Industri Makanan dimaksudkan untuk mengetahui kinerja, perkembangan
industri makanan, updating data industri makanan dan kegiatan Direktorat
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, hasilnya sebagai masukan untuk
kebijakan pengembangan industri makanan tahun berikutnya.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan program/kegiatan yang
sesuai dengan arahan Kebijakan industri Nasional dan Renstra Ditjen Industri
Agro. Disamping itu juga melakukan kooordinasi dan sinkronisasi Program
kegiatan Industri Makanan dengan Daerah perlu dilaksanakan dalam rangka
menyamakan persepsi program kegiatan antara pusat dan daerah
Kegiatan Kaji Tindak, Sinkronisasi dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan memiliki indikator capaian kinerja sebagai berikut :
a) Kaji Tindak Pelaksanaan Kegiatan Industri Makanan Hasil Laut
Dan Perikanan
Industri makanan, hasil laut dan perikanan

merupakan kelompok

industri yang memiliki kedudukan strategis bahkan merupakan salah
satu industri yang mampu bertahan dan berkembang sejak masa krisis
sampai sekarang. Industri yang mengolah bahan baku produk primer
hasil pertanian dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan hasil
laut. Dengan tersedianya bahan baku di dalam negeri yang cukup
melimpah dan dapat diproses lebih lanjut dapat meningkatkan nilai
tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, serta
memberikan konstribusi terhadap ketahanan pangan nasional serta
peningkatan ekspor non migas ke manca negara.

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

III - 57

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap industri
makanan, Hasil Laut dan Perikanan agar industri tersebut tumbuh dan
berkembang. Pembinaan tersebut dilakukan ke dalam berupa
peningkatan sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan
baik untuk intern Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia
usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu pembinaan
dilakukan pula terhadap dunia usaha baik berupa upaya peningkatan
iklim usaha,

peningkatan mutu produk, kerjasama antar industri

dengan penyedia bahan baku dan melakukan promosi produk-produk
industri makanan di dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk mengatahui program kegiatan

dan pembinaan

yang telah

dilakukan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dan
hasil yang akan dicapai berupa perkembangan industri makanan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta masalah yang dihadapi oleh
industri makanan, Hasil Laut dan Perikanan dan program kegiatan
yang telah dicapai dalam menunjang perkembangan industri makanan,
Hasil Laut dan Perikanan selama periode satu tahun.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015
adalah Rapat Persiapan, Rapat Koordinasi Peran dan Fungsi Produk
Makanan di Pasar Global yang diadakan di Aula Disperindag Prov. Jawa
Barat, dan Rapat Koordinasi Mutu dan Keamanan Pangan di BDI
Denpasar – Bali, Fasilitasi Pelaksanaan 5K pada manjaemen kinerja
direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan perikanan, dan penyusunan
laporan akhir.

b) Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil
Laut dan Perikanan
Kebijakan Direktorat Industri Makanan, Hasil laut dan Perikanan dalam
meningkatkan utilitas kapasitas produksi dan kualitas produk
dilakukan dengan program pengembangan produk makanan olahan,
antara lain melalui kegiatan sosialisasi program, rapat koordinasi dan
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penyusunan program yang mengacu pada usulan produk unggulan
kompetensi inti daerah.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan produk makanan
olahan baik kualitas maupun kuantitas antara lain produktivitas on
farm masih rendah, kompetisi alokasi komoditi dasar untuk domestik –
ekspor,

ketergantungan

terhadap

bahan

baku

impor,

belum

berkembangnya industri hilir agro bernilai tambah tinggi, sistem
logistik belum memadai dan ketergantungan pada mesin/peralatan
impor.
Didalam

mengatasi

permasalahan tersebut perencanaan program

memegang peranan yang cukup penting sehingga dapat menghasilkan
program dan kegiatan yang operasional, akuntabel dantepat sasaran
dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
Berangkat dari hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan industri
makanan olahan

yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi,

struktur yang kuat, berbasis SDA lokal yang didukung oleh SDM dan
teknologi, berwawasan lingkungan serta mampu meningkatkan
ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan
kegiatan Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015
adalah Rapat persiapan, Rapat koordinasi terkait sidang Trade Policy
Review, Penyusunan APBNP, Penyusunan Arsitektur Dan Informasi
Kinerja (ADIK), dan Penyusunan Satuan 3B, TOR dan RAB Kegiatan
2016, Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan Spesifikasi Teknis Bantuan
Alat Laboratorium, finalisasi RKAKL 2016 sesuai format ADIK, dan
penyusunan laporan akhir.

c) Penyusunan Laporan, Pendataan dan Evaluasi Kinerja Industri
Makanan Hasil Laut dan Perikanan
Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan industri makanan, hasil laut dan perikanan dibawah binaan
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Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang akan
dicapai berupa perkembangan industri makanan, hasil laut dan
perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta masalah
yang dihadapi oleh industri makanan, hasil laut dan perikanan serta
program kegiatan yang telah dicapai dalam menunjang perkembangan
industri makanan, hasil laut dan perikanan selama periode satu tahun,
maka perlu dilaksanakan kegiatan ”Penyusunan Laporan, Pendataan
dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan”.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015
adalah Rapat persiapan, Rapat Koordinasi di Jakarta, Rapat Updating
data terkait kebutuhan garam industri di Jakarta, Rapat Koodinasi di
Jawa Barat, Rapat Updating dan SInkronisasi Data Industri di Jakarta,
Penyusunan Buku Profil Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan,
dan Penyusunan laporan akhir kegiatan.

6. Standard Pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Kegiatan

Standarisasi

Industri

Makanan,

Hasil

Laut

dan

Perikanandilaksanakan untuk merumuskan SNI baru bagi produk yang belum
ada standarnya, meningkatkan daya saing produk industri makanan,
melindungi produsen dari ancaman membanjirnya produk-produk hasil
olahan makanan ke Indonesia, mengevaluasi dan memonitor penerapan
pelaksanaan SNI wajib, serta menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia.
Standarisasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan memiliki indikator
pencapaian kegiatan sebagai berikut :
a) Perumusan Dan Revisi Sni Industri Makanan Hasil Laut Dan
Perikanan
SNI bertujuan untuk

meningkatkan perlindungan konsumen,

membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha
yang sehat dalam perdagangan sehingga produk-produk yang telah
memenuhi SNI dapat dijamin kualitasnya sesuai dengan yang
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dipersyaratkan, Bagi pelaku usaha dengan menerapkan SNI pada
produknya akan membuat produknya menjadi lebih kompetitif
dipasaran.
Produsen yang menyatakan menerapkan SNI dan membubuhkan tanda
SNI pada hasil produksinya wajib memiliki SPPT SNI dan memproduksi
atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan
SNI yang ditetapkan.
Dengan pertimbangan perkembangan teknologi dan kebutuhan
masyarakat akan standar, maka secara periodik SNI yang telah berumur
lebih dari 5 (lima) tahun ditinjau kembali apakah SNI tersebut akan di
revisi atau di abolisi, menyesuaikan dengan perkembangan standar
yang ada.
Sampai dengan tahun 2015 kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah
Rapat Persiapan, Rapat PNSP, Rapat Teknis terkait SNI Biskuit secara
wajib,Rapat teknis I komoditi Tepung Terigu, Tepung Bumbu, Mi Instan
Sambal, kacang kedelai goreng, mayones, keripik kentang dan keripik
singkong, Sosialisasi terkait perumusan SNI di Yogyakarta, Rapat
dengan asosiasi dan instansi terkait di Jakarta, Rapat teknis 2, dan
Rapat Pra Konsensus serta penyusunan laporan akhir.

b) Pelaksanaan Pengawasan SNI Wajib Industri Makanan Hasil Laut
Dan Perikanan
SNI bertujuan untuk

meningkatkan perlindungan konsumen,

membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha
yang sehat dalam perdagangan sehingga produk-produk yang telah
memenuhi SNI dapat dijamin kualitasnya sesuai dengan yang
dipersyaratkan, Bagi pelaku usaha dengan menerapkan SNI pada
produknya akan membuat produknya menjadi lebih kompetitif
dipasaran.
Produsen yang menyatakan menerapkan SNI dan membubuhkan tanda
SNI pada hasil produksinya wajib memiliki SPPT SNI dan memproduksi
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atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan
SNI yang ditetapkan.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang
Standar

Nasional

Indonesia

Bidang

Industri,

pada

Pasal

17

mengamanatkan antara lain Direktur Jenderal Pembina Industri
melakukan pengawasan barang dan atau jasa dalam memenuhi standar
mutu dengan menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP).
Pasal 22 mengamanatkan agar Direktur Jenderal Pembina Industri
terkait menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal tentang ketentuan
teknis dalam pelaksanaan pengawasan SNI wajib.
Petugas Pengawas Standar Produk selanjutnya disebut PPSP adalah
Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan oleh
Direktur Jenderal Pembina Industri untuk melakukan pengawasan yang
SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
Produk industri makanan yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib
diamanatkan untuk diawasi oleh Petugas Pengawas Standar Produk
(PPSP) minimal 1 (satu) tahun sekali.
Produk industri makanan yang telah ditetapkan menerapkan SNI secara
wajib adalah Tepung Terigu, Gula Kristal Rafinasi dan Kakao Bubuk,
sedangkan yang dalam proses pemberlakuan wajib SNI adalah Mie
Instan, Minyak Goreng Sawit dan Biskuit. Produk lain yang telah
menerapkan SNI (secara sukarela) adalah: mie kering,

margarin,

kecap, bihun instan, kopi dan lain-lain.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah
Rapat Persiapan, Pengawasan SNI di Pabrik PT. Pakindo, PT. Agrifood,
PT. Bogasari, PT. Crown, PT. Mustafamesindo Flour Mills, PT. Murti Jaya
Abadi dan PT. Nutrindo Bogarasa, pengujian sampel hasil pengawasan
serta penyusunan laporan akhir.

c) Penyusunan Peraturan Penerapan SNI Wajib Produk Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan
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SNI bertujuan untuk

meningkatkan perlindungan konsumen,

membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan
usaha yang sehat dalam perdagangan sehingga produk-produk yang
telah memenuhi SNI dapat dijamin kualitasnya sesuai dengan yang
dipersyaratkan, Bagi pelaku usaha dengan menerapkan SNI pada
produknya akan membuat produknya menjadi lebih kompetitif
dipasaran.
Produsen yang menyatakan menerapkan SNI dan membubuhkan tanda
SNI pada hasil produksinya wajib memiliki SPPT SNI dan memproduksi
atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan
SNI yang ditetapkan.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang
Standar

Nasional

Indonesia

Bidang

Industri,

pada

Pasal

17

mengamanatkan antara lain Direktur Jenderal Pembina Industri
melakukan pengawasan barang dan atau jasa dalam memenuhi standar
mutu dengan menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP).
Pasal 22 mengamanatkan agar Direktur Jenderal Pembina Industri
terkait menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal tentang ketentuan
teknis dalam pelaksanaan pengawasan SNI wajib.
Sampai dengan tahun 2015 kegiatan Penyusunan Peraturan Penerapan
SNI Wajib Produk Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sudah dilakukan
rapat persiapan, Rapat teknis terkait SNI biskuit dan tepung terigu,
Sosialisasi terkait penerapan SNI di Denpasar Bali, Rapat teknis dan
finalisasi penyusunan juknis pemberlakuan, pegawasan dan penerapan
SNI wajib biskuit dan tepung terigu, serta penyusunan laporan akhir.

d) Penyusunan Draft RSKKNI Industri Pengolahan Daging
Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini dan akan terus berkembang
di masa mendatang telah menyebabkan semakin terbukanya sistem
perekonomian dunia. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai
kesepakatan ekonomi antar negara seperti AFTA (ASEAN Free Trade
Area) yang telah dimulai tahun 2002, organisasi perdagangan dunia
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WTO (World Trade Organization) yang dilaksanakan tahun 2010, AEC
(ASEAN Economy Community) tahun 2015 serta APEC (Asia Pacific
Economic Corporation) yang mulai berlaku tahun 2020.
Pasar dunia yang semakin bebas tersebut memunculkan tantangan bagi
perekonomian seluruh bangsa-bangsa di dunia tidak terkecuali
Indonesia. Salah satu pilar kebebasan yang menjadi inti sari konsep
pasar bebas dan merupakan sumber tantangan perekonomian ke depan
adalah freedom of movement for skilled and talented labours. Guna
menghadapi tantangan persaingan tenaga kerja terampil dan diakui
kompetensinya itu, maka kita perlu mempersiapkan perangkat sistem
kompetensi kerja yang dapat menjadi dasar peningkatan mutu kualitas
kerja SDM Indonesia sekaligus landasan bagi standardisasi kualitas
tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Dengan demikian
bangsa Indonesia tidak terjajah oleh tenaga kerja asing yang masuk dan
tersisih dalam persaingan tersebut. Bahkan diharapkan bangsa
Indonesia dapat memanfaatkan peluang dibalik tantangan tadi untuk
menjadi penyumbang SDM berkualitas bagi negara-negara lain.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan
salah satu bagian dari sistem kompetensi kerja di Indonesia. Dengan
tersusunnya SKKNI pada suatu bidang, maka SKKNI tersebut dapat
digunakan sebagai (1) dasar pembuatan materi pendidikan dan
pelatihan yang berbasis kompetensi; (2) landasan dalam proses
sertifikasi bagi para pekerja dan calon pekerja; (3) technical barrier
bagi arus tenaga kerja asing dari luar negeri; dan (4) acuan bagi
perusahaan dalam membuat sistem rekrutmen dan uraian jabatan.
Sampai dengan tahun 2015 kegiatan Penyusunan Draft RSKKNI
Industri Pengolahan daging sudah dilakukan rapat persiapan dan rapat
teknis penyusunan peta kompetensi industri pengolahan daging di
Jakarta dan di Bandung, verifikasi lapangan ke pabrik pengolahan
daging di Denpasar, Rapat Teknis penyusunan unit kompetensi, serta
penyusunan laporan akhir.
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e) Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan Pada Industri
Pengolahan Ikan
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi
kelautan dan perikanan begitu besar, namum sumberdaya tersebut
belum dapat dimanfaatkan secara oftimal yang secara ekonomi
memberikan kemakmuran masyarakat, Luas laut Indonesia 5,8 Juta km
atau 2/3 luas wilayah RI dan panjang pantai 95.181 km tapi PDB
perikanan 3,46%.
Sektor perikanan masih menghadapi permasalahan baik di hulu
maupun di hilir. Di bagian hulu perikanan masih mempunyai
permasalahan peningkatan kinerja produksi bahan baku dan ikan
segar, sementara itu sektor hilir perikanan menghadapi 2 persoalan
utama yaitu kendala peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran.
Dibidang industri pengolahan

perikanan, maka kapasitas produksi

pengolahan ikan/ ikan dalam kaleng adalah 339.700 ton pada tahun
2013 dengan produksi sekitar 197.026 ton sehingga utilitas masih
sebesar 58%.
Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

mengembangkan

industri

pengolahan hasil laut di dalam negeri antara lain yaitu kekurangan
pasokan bahan baku, kondisi infrastruktur yang belum memadai, masih
kurangnya lembaga dan penelitian mutu, pasokan dari pada industri
pendukung seperti tinplate, es balok dan kapal penangkap ikan masih
sangat lemah dan teknologi serta R& D dalam pengembangan industri
hasil laut masih kurang dapat dihandalkan. Karena Indonesia kaya akan
kelautan dan perikanan yang tentunya untuk pengembangan industri
khususnya industri pengolahan ikan dalam kaleng,memerlukan
peningkatan kualitas pada pada SDM nya,

kegiatan Peningkatan

Kualitas SDM melalui Pelatihan pada Industri Pengolahan Ikan perlu
dilaksanakan dalam rangka untuk mensinkronisasikan program
pengembangan industri pengolahan hasil laut nasional baik pusat dan
daerah melalui pendekatan pelatihan SDM.
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Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 kegiatan Peningkatan Kualitas
SDM Melalui Pelatihan Pada Industri Pengolahan Ikan sudah dilakukan
rapat persiapan, rapat teknis pelatihan SDM Industi Pengolahan Ikan,
dan Pelatihan Industri Pengolahan Ikan di Pontianak, serta penyusunan
laporan akhir.

f) Penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui CPPOB
Pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.
Keamanan pangan di Indonesia dewasa ini masih jauh dari keadaan
aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang
banyak terjadi belakangan ini.Kenyataan ini ditunjang juga dengan data
hasil pengujian makanan oleh laboratorium di beberapa daerah, masih
menunjukkan kondisi makanan masih rawan bahaya.
Implementasi

Peraturan

Menteri

Perindustrian

No.

75/M-

IND/PER/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(Good Manufacturing Practices) di daerah masih terkendala dengan
terbatasnya SDM yang menguasai CPPOB terutama yang memiliki
kompetensi sebagai pelatih (trainers) pelaku usaha di daerah.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang
Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing
Practices)

sebagai

bentuk

perlindungan

Pemerintah

terhadap

konsumen makanan belum tersosialisasi dengan baik.
Kurangnya sosialisasi mengenai CPPOB di daerah menyebabkan kurang
kritisnya konsumen-konsumen produk industri makanan, hasil laut
dan perikanan sehingga menurunkan tingkat keamanan pangan.
Sampai dengan tahun 2015 kegiatan Penerapan dan Pembinaan
Keamanan Pangan Melalui CPPOB Pada Industri Makanan, Hasil Laut
Dan Perikanan sudah dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan,
Survey Kesiapan Untuk Menerapakan Penerapan CPPOB di Makassar
dan Survey kesiapan CPPOB ke PT. Centram, Rapat koordinasi CPPOB
di Makassar, serta penyusunan laporan akhir.
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g) Bantuan Peralatan Laboratorium Dalam Rangka Mendukung Riset
Dan Standarisasi IMHLP
SNI dirumuskan dan ditetapkan melalui kesepakatan pihak-pihak yang
mempengaruhi pasar, sehingga regulasi teknis yang mengadopsi SNI
lebih mudah dimengerti tujuannya. SNI yang diadopsi menjadi regulasi
teknis perlu memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi pada
industri, sehingga diperlukan pertimbangan yang cukup matang agar
didalam pelaksanaannya benar-benar membawa manfaat dan bukan
berakibat buruk.
Salah satu yang menjadi pertimbangan didalam mengadopsi SNI
menjadi suatu regulasi teknis adalah Lembaga Penilai Kesesuaian
(LPK), dimana LPK tersebut merupakan lembaga yang mengevaluasi,
menilai, menguji kesesuaian hingga mengeluarkan sertifikat produk
yang sesuai dengan standar yang diadopsi.
Hingga akhir tahun 2012, Kementerian Perindustrian telah mengadopsi
SNI menjadi regulasi teknis dalam rangka perlindungan konsumen dan
lingkungan untuk berbagai produk, sebagian diantaranya yang terkait
dengan industri agro sebagai berikut:
1.

Tepung terigu sebagai bahan makanan.

2.

Gula kristal rafinasi.

3.

Kakao bubuk.

4.

Minyak Goreng

Produk industri agro lainnya yang direncanakan untuk diberlakukan
SNI wajib pada tahun 2015 antara lain Mie Instant.
Dengan melihat jumlah SNI yang telah diadopsi menjadi regulasi teknis
tersebut, tersedia kurang lebih 22 laboratorium pengujian khususnya di
lingkungan

Kementerian

Perindustrian.

Jumlah

Laboratorium

pengujian untuk mencapai kondisi yang baik dalam pelaksanaan
penerapan SNI sangatlah minim disebabkan karena peralatan uji yang
tidak memadai, baik dilihat dari jumlah maupun kondisi peralatan yang
sudah ada, pada umumnya peralatan-peralatan yang ada sudah tua,
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sehingga dikhawatirkan kurang mendukung akurasi/ketepatan standar
pengujian.
Dengan memperhatikan kondisi di atas, Kementerian Perindustrian
selaku pembina industri berencana untuk memperkuat laboratorium
pengujian khususnya guna mendukung pelaksanaan dari penerapan
SNI sebagai regulasi teknis dalam rangka mengantisipasi produkproduk impor yang berkualitas buruk bahkan membahayakan
konsumen.
Dalam rangka melindungi konsumen dan produsen dalam negeri untuk
menghadapi perdagangan bebas di lingkungan ASEAN dan Cina, maka
diperlukan salah satu hambatan teknis (non tarif barrier) berupa
pemberlakuan SNI secara wajib untuk barang dan jasa yang terkait
dalam kesepakatan multilateral tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka
mendukung pelayanan pengujian mutu produk industri agro dalam
penerapan SNI wajib, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan, Ditjen Industri Agro melakukan pengadaan peralatan uji
laboratorium dalam Rangka Mendukung Penerapan SNI Wajib.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan kegiatan Rapat
persiapan Kegiatan, Rapat Koordinasi dengan Balai-balai penerima,
Penyusunan spesifikasi teknis dan HPS, proses lelang di ULP,
penandatangan kontrak untuk 6 Balai yaitu : Baristand Industri
Banjarbaru, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Lampung,
Baristand Industri Ambon, Politeknik ATI Padang, BPSMB Aceh.
Pemeriksaan dan uji coba alat telah dilaksanakan pada 6 balai tersebut,
bantuan alat pada Baristand Industri Padang tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan gagal lelang dan tidak mungkin untuk proses lelang karena
waktu yang terbatas.
7. Pengembangan Industri Pangan
Dalam mewujudkan pendekatan penguatan dan pengembangan industri maka
perlu dilakukan peningkatan kemampuan industri lokal, pembinaan SDM
industri,

pemanfaatan
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keterbatasan kemampuan daerah dalam pengembangan industri pengolahan
berbasis SDA daerah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih
tinggi, diperlukan pengembangan teknologi melalui pemberian bantuan
peralatan dan atau mesin serta kajian survey.
Kegiatan Pengembangan Industri Pangan memiliki indikator pencapaian
kegiatan sebagai berikut :
a) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Ikan Dan Hasil
Laut
Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar
dengan laut seluas lebih kurang 5,8 juta km2 dari garis pantai
sepanjang 81.000 km. Industri hasil laut terdiri dari ikan, udang,
rumput laut dan produk kelautan lainnya. Dari sisi kuantitas atau
diversitas potensi sumberdaya hasil laut yang dimilikipun cukup
banyak.

Produksi perikanan tahun 2008 dari penangkapan dan

budidaya mencapai 9,05 juta ton. Dari total produksi tersebut maka
perikanan budidaya menyumbang 47,49%. Laju pertumbuhan produksi
perikanan nasional Sejak tahun 2005-2009 mencapai 10,02% per
tahun.
Dibidang industri pengolahan perikanan, maka kapasitas produksi ikan
dalam olahan dalam kaleng adalah 350.000 ton pada tahun 2010
dengan produksi sekitar 207.655 ton sehingga utilitas sebesar 59,33%.
Untuk industri pengolahan rumput laut maka kapasitas produksi
olahan rumput laut adalah 24.059 ton dengan produksi sebesar 15.638
ton, sehingga utilitasnya 65%. Kapasitas produksi rumput laut basah
adalah 2.500.000 ton. Saat ini di dalam negeri terdapat 23 unit industri
olahan rumput laut.
Peran daripada industri pengolahan hasil laut sangat penting dalam
mengolah produk primer menjadi berbagai macam produk makanan
olahan antara lain produk makanan kaleng, minuman kaleng serta
industri pengolahan hasil laut lainnya, antara lain industri kosmetika,
industri karagenan, industri pengolahan kulit ikan pari, industri agaragar, industri alginat dan lain-lain. Disamping itu peran industri
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pengolahan hasil laut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan
memperpanjang rantai nilai pengolahan dari sumberdaya laut melalui
diversifikasi produk lain. Dengan pengembangan industri pengolahan
hasil laut, akan mengurangi ekspor bahan baku dan menggantikannya
dengan komoditi olahan hasil laut yang nilai tambahnya lebih tinggi.
Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

mengembangkan

industri

pengolahan hasil laut di dalam negeri antara lain yaitu kekurangan
pasokan bahan baku, kondisi infrastruktur yang belum memadai, masih
kurangnya lembaga dan penelitian mutu, pasokan dari pada industri
pendukung seperti tinplate, es balok dan kapal penangkap ikan masih
sangat lemah dan teknologi serta R& D dalam pengembangan industri
hasil laut masih kurang dapat dihandalkan. Mutu bahan baku rumput
laut kering masih belum konsisten dan belum sesuai dengan standar
yang ditetapkan. Selain itu peraturan tata niaga rumput laut di
beberapa negara yang memberatkan industri olahan rumput laut serta
masih banyaknya eksportir sebagai pembeli bahan baku rumput laut,
sehingga pasokan bahan baku di dalam negeri menjadi berkurang.
Dalam rangka pelaksanaan SKB (Surat Keputusan Bersama) 5 Menteri
dan 1 Lembaga tentang sinergitas kegiatan pengembangan rumput laut
tanggal 24 Februari 2011 khususnya untuk pengembangan di Indonesia
bagian timur, maka kegiatan ” Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan
Klaster Industri Hasil Laut ” perlu dilaksanakan dalam rangka untuk
mensinkronisasikan program pengembangan industri pengolahan hasil
laut nasional baik pusat dan daerah melalui pendekatan klaster.
Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sudah dilaksanakan kegiatan
Rapat persiapan Kegiatan, Rapat Koordinasi Pengembangan Hasil Laut,
Rapat Koordinasi Pengenaan Bea Keluar Rumput Laut, Rapat
Sinkronisasi Data Rumput Laut, dan Rapat Koordinasi Pengembangan
Industri Rumput Laut di Mataram, Rapat koordinasi pada kunjungan
Dirjen Industri Agro ke pabrik pengolahan ikan di Banyuwangi, serta
pen yusunan laporan akhir.

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

III - 70

b) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan
Kelapa
Program ini dilakukan untuk mensinkronkran program dan kebijakan
industri kelapa antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dengan stakeholder.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan kegiatan Rapat
persiapan, Pelatihan Pengolahan Kelapa di Surabaya, Rapat koordinasi
pengembangan

industri

pengolahan

kelapa

di

Manado,

serta

penyusunan laporan akhir.

c) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Tepung Non Gandum
Kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dalam satu dasawarsa ini
semakin meningkat.Peningkatan kebutuhan pangan disebabkan oleh
jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada
tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 250
juta jiwa, meningkat sekitar 20 % sejak tahun 2000.
Peningkatan jumlah penduduk dibarengi dengan masalah pemenuhan
kebutuhan pangan yang semakin meningkat.Kebutuhan pangan yang
semakin meningkat tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lahan
untuk menanam komoditi pangan yang banyak dibutuhan oleh
masyarakat, ditambah lagi pertambahan penduduk menyebabkan
banyak lahan pertanian produktif yang dikonversi menjadi lahan
pemukiman.
Penganekaragaman pangan merupakan upaya untuk membudayakan
pola konsumsi pangan beragam, bergizi, dan berimbang guna
memenuhi kebutuhan gizi individu yang mendukung hidup sehat, aktif,
dan produktif.Pangan yang dikonsumsi harus berasal dari bermacammacam bahan pangan (sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin
dan mineral) dalam jumlah mencukupi dan seimbang serta berbasis
sumberdaya lokal.Hal ini merupakan dasar pemantapan ketahanan
pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia sekaligus
upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
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Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia masih didominasi oleh
beras dan terigu.Pemanfaatan sumber pangan lokal seperti umbiumbian, jagung, dan sagu masih relatif rendah. Di sisi lain, perubahan
iklim global yang menyebabkan gagal panen di seluruh belahan dunia
serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat merupakan
ancaman nyata yang menjadikan program penganekaragaman pangan
berbasis sumberdaya lokal merupakan suatu hal yang tidak dapat
ditawar-tawar lagi.
Memperhatikan hal tersebut diatas, Kementerian Perindustrian dalam
upayanya mengembangkan Industri Tepung Non Gandum di dalam
negeri melalui kegiatan “Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan
Industri Tepung Non Gandum” guna mewujudkan penganekaragaman
pangan demi mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan kegiatan Rapat
Persiapan Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Industri
Tepung

Non

Gandum,

Identifikasi

lapangan

terkait

potensi

pengembangan tepung non gandum, FGD di Semarang, serta
penyusunan laporan akhir.

d) Pemetaan Potensi Bahan Baku Industri Tepung Non Gandum
Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa
Indonesia, mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang
harus dipenuhi oleh Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama
seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012
tentang Pangan. Di dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga
dan pereseorangan. Untuk kepentingan ini, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melaksanakan kebijakan
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perdagangan, stabilisasi pasokan, harga pangan pokok dan bantuan
pangan.
Tujuan

pembangunan

ketahanan

pangan

adalah

menjamin

ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan
bergizi seimbang yang meliputi ketersediaan, aksesibilitas dan
stabilitas harga pangan pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional
sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumberdaya dan
budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, serta memperkuat
ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Dalam hal sumber penyediaan pangan dalam negeri dan cadangan
pangan nasional belum mencukupi, menurut Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2012, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai
dengan kebutuhan.
Di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan
tegas menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila
produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak
mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi didalam negeri.
Tepung gandum sebagai bahan pangan sudah menjadi bagian tak
terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Makanan yang
berbahan dasar tepung gandum, sangat banyak variasinya, mulai yang
diolah dengan cara dikukus, dipanggang dan digoreng, seperti roti
basah, roti kering, mie dan lain lain.
Berdasarkan data dari BPS, Indonesia mengimpor gandum paling
banyak dari Australia (70,7%), Kanada (14,9%) dan Amerika Serikat
(11 %). Indonesia juga mengimpor gandum dari India, Rusia, Pakistan
dan Turki. Sebanyak 5,4 juta metric ton ( US$ 2,1 milyar) gandum telah
diimpor Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2012 menjadi 6,2 juta
metric ton atau senilai US $ 2,2 milyar, pada tahun 2013 mengimpor
6,7 juta ton senilai US $ 2,4 milyar. Di pasar internasional, harga tepung
terigu lebih murah dibanding dengan harga gandum.
Ada banyak komoditi lokal yang memiliki karbohidrat yang tidak kalah
dengan tepung gandum, seperti tepung beras, tepung ketan, tepung
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mocaf (modified cassava flour) yang merekayasa ubi kayu dan
kemudian dijadikan pengganti gandum, tepung umbi-umbian, tepung
biji-bijian, tepung tapioka.
Kementerian Perindustrian sebagai salah bagian pelaksana kebijakan
pemerintah di bidang perindustrian memiliki tanggung jawab dalam
membantu mendukung ketahananan pangan nasional dalam lingkup
perindustrian, salah satunya dengan mendorong diversifikasi pangan.
Konsep diversifikasi terhadap ketergantungan terhadap tepung terigu
yang berbahan baku gandum, salah satunya dapat dilakukan dengan
melakukan pemetaan potensi berbagai jenis bahan baku tepung non
gandum yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan penanda tanganan
kontrak, penyampaian laporan awal, laporan antara, FGD dan laporan
akhir.

e) Verifikasi Kontrak Penjualan Dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi
Gula merupakan salah satu bahan kebutuhan pangan pokok dan
termasuk komoditas strategis yang diatur tata niaganya oleh
pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor
Gula, gula sebagai produk akhir dibedakan menjadi dua, yaitu :
-

Gula Kristal Putih (GKP) untuk memenuhi kebutuhan langsung
masyarakat;

-

Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk memenuhi kebutuhan industri.

Kebutuhan gula nasional cukup besar, saat ini diperkirakan mencapai +
5,5 juta ton, terdiri dari 2,7 juta ton GKP dan 2,8 juta ton GKR. GKP
dihasilkan oleh pabrik-pabrik gula yang sudah ada (PG existing) dengan
bahan baku terutama berasal dari tebu. GKR diproduksi oleh pabrikpabrik gula rafinasi (PGR), yang saat ini pada umumnya menggunakan
bahan baku RS impor. Sedangkan untuk proyek baru industri gula,
berdasarkan PERPRES No. 36 tahun 2010 harus terpadu dengan
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perkebunan tebu, namun investor diberi kebebasan menentukan
pilihan, memproduksi GKP atau GKR.
Pembedaan segmentasi pasar antara GKP dan GKR sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527
Tahun 2004, dan kebijakan lainnya khususnya penetapan HPP (Harga
Patokan Petani) adalah ditujukan untuk melindungi petani dan pabrikpabrik gula existing (berbasis tebu) agar dapat tetap survive, karena
tanpa perlindungan tersebut akan sulit bersaing dengan PGR yang
mesinnya lebih baru, berkapasitas besar dan ada beberapa yang masih
mendapat fasilitas investasi berupa pembebasan BM untuk importasi
bahan baku.
Kebijakan lainnya yang mengatur pergulaan nasional adalah Keptusuan
Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai
Barang Dalam Pengawasan.
Upaya preventif dalam rangka pengendalian distribusi GKR agar jangan
sampai mendistorsi pasar GKP, maka dalam pemberian rekomendasi IP
RS, Kementerian Perindustrian mensyaratkan kepada PGR melengkapi
permohonan IP RS dengan kontrak jual beli antara PGR tersebut
dengan industri makanan dan minuman.
Pada akhir tahun, kontrak jual beli atau PO (Purchasing Order) tersebut
akan dilakukan verifikasi dengan data pendistribusiaannya yang
berupa DO (Delivery Order). Data-data tersebut, selanjutnya akan
diolah dengan program komputer (software) , sehingga akan diperoleh
gambaran antara lain :
-

Akan dapat diketahui dari masing-masing PGR, produksinya
didistribusikan kemana saja. Berapa prosen yang didistribusikan ke
industri dan berapa prosen ke distributor.Industrinya mana saja,
berapa

masing-masing

kuantitinya.Demikian

juga

yang

ke

distributior. Disamping itu, dari data tersebut juga akan dapat
dilihat pendistribusian GKR dari masing-masing PGR berdasarkan
penyebaran wilayahnya.
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-

Sebaliknya dari masing-masing industri makanan dan minuman,
akan dapat diketahui berapa jumlah kebutuhannya, pemasoknya
siapa saja, serta berapa masing-masing share-nya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan kegiatan
”Verifikasi Kontrak Penjualan dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi”
yang diolah sedemikian rupa dengan software tertentu, sehingga
diharapkan akan bermanfaat untuk kebijakan pergulaan nasional.
Sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan penandatangan kontrak,
Penyampaian Laporan awal, Penyampaian Laporan antara, FGD dan
laporan akhir.

f) Evaluasi Persediaan Raw Sugar Dan Gula Kristal Rafinasi
Indonesia sebagai negara importir gula yang cukup besar, terus
berusaha mengurangi ketergantungan terhadap impor gula dengan
berbagai program peningkatan produksi gula dalam negeri diantaranya
dengan kebijakan perlindungan terhadap pasar domestik dan insentif
peningkatan produksi tebu dan kinerja pabrik gula. Terkait dengan
komoditas gula, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk
melakukan segmentasi pasar antara gula tebu dan gula kristal rafinasi,
agar kedua tujuan dapat dicapai, yaitu menjamin pasokan gula pada
industri dengan harga bersaing dan melindungi produsen gula dalam
negeri dari persaingan pasar gula internasional yang sebenarnya tidak
adil.
Gula kristal putih diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
langsung masyarakat, sementara gula kristal rafinasi diperuntukan
untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Agar
segmentasi pasar ini efektif, pemerintah mengatur pola distribusi,
terutama gula kristal rafinasi melalui jalur tertutup dan dilakukan
monitoring terhadap hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari
terjadinya rembesan gula kristal rafinasi ke masyarakat. Menyikapi
kondisi ini, Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri
makanan minuman memandang perlu untuk mengetahui permasalahan
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yang dihadapi pabrik gula rafinasi sebagai pemasok gula kristal
rafinasi. Untuk itu diperlukan kegiatan evaluasi persediaan raw sugar
dan gula kristal rafinasi di kedelapan pabrik gula rafinasi yang ada.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan Rapat Persiapan
Kegiatan, Rapat Pembahasan Pemenuhan Kebutuhan Gula Kristal
Rafinasi Untuk Industri Mamin di Jakarta, Persiapan Monitoring, dan
Monitoring triwulan II stok raw sugar, Rapat Teknis dan Monitoring
triwulan III stok raw sugar, Rapat Teknis dan Monitoring triwulan IV
stok raw sugar, serta penyusunan laporan akhir.

g) Pelaksanaan Audit Teknologi Pabrik Gula Rafinasi
Kebutuhan konsumsi gula nasional tahun 2013 diperkirakan sebesar
5,5 juta ton, dimana 2,903 juta ton untuk konsumsi langsung (rumah
tangga) dan 2,613 juta ton untuk keperluan industri. Pesatnya
perkembangan kebutuhan gula, sementara peningkatan produksi relatif
rendah, menjadikan Indonesia sebagai importir terbesar dunia, baik
untuk gula konsumsi langsung (plantation white sugar) maupun
kebutuhan untuk industri (refined sugar). Khususnya untuk gula kristal
rafinasi, hingga saat ini bahan bakunya (raw sugar) diperoleh dari luar
negeri (impor) dikarenakan bahan baku tersebut tidak bisa dipenuhi
dari dalam negeri.

Oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam

menentukan kuota impor raw sugar sangat berpengaruh terhadap
produksi 11 pabrik gula kristal rafinasi.
Dari sisi kebijakan pemerintah menetapkan bahwa kualitas gula
rafinasi yang dihasilkan oleh pabrik gula rafinasi dalam negeri wajib
memenuhi SNI wajib yang ditetapkan. Kebijakan lain yang perlu
dicermati bahwa produk gula rafinasi dalam negeri hanya dapat
dipasarkan kepada makanan, minuman dan farmasi. Walaupun setiap
pabrik mempunyai angka yang di klaim/dinyatakan sebagai kapasitas
produksi, namun kemampuan produksi riil untuk menghasilkan gula
yang memenuhi persyaratan SNI wajib GKR mungkin berbeda. Padahal
kapasitas riil produksi ini akan sangat terkait dengan izin impor raw
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sugar yang diberikan kepada pabrik gula rafinasi secara berkala untuk
jumlah tonase dalam jangka waktu tertentu.
Sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan penandatanganan
kontrak dan penyampaian laporan awal, laporan antara, FGD dan
laporan akhir.

h) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Gula
Program ini dilakukan untuk mensinkronkran program dan kebijakan
industri gula antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dengan stakeholder.
Sampai dengan tahun 2015 Sudah dilaksanakan Rapat Persiapan
Kegiatan, Persiapan Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan Industri Gula, dan Rapat Pembahasan Pemberlakuan
SNI GKR Secara Wajib, serta penyusunan laporan akhir.

i) Survey Kebutuhan Daging Untuk Industri Pengolahan Daging
Daging sapi merupakan salah satu produk yang dapat memenuhi
kebutuhan protein hewani, yang banyak dikonsumsi oleh penduduk
Indonesia. Walaupun tingkat konsumsinya masih di bawah daging
ayam, tetapi kebutuhan daging sapi terus meningkat seiring dengan
pertumbuhan penduduk dan peningkatan taraf ekonomi. Bahkan untuk
momen hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha dan Natal, kebutuhan
daging sapi menigkat sangat tajam.
Sampai saat ini produksi daging sapi dalam negeri belum dapat
memenuhi tingkat kebutuhan nasional, meskipun dalam empat tahun
terakhir terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2007-2011, produksi
daging sapi dalam negeri meningkat sebesar 37% dengan rata-rata
peningkatan 8.3% per tahun.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2012), konsumsi per kapita
daging sapi penduduk Indonesia adalah 2.24 kg/kapita/tahun. Dengan
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menggunakan angka tersebut dan didasarkan pada jumlah penduduk
Indonesia tahun 2011, maka kebutuhan daging sapi mencapai 540 ribu
ton. Dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun yang sama,
maka Indonesia mengalami defisit sebesar 74 ribu ton.
Untuk menutupi kekurangan daging dari produksi dalam negeri, maka
dilakukan impor. Terdapat beberapa jenis impor dalam upaya
pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, mulai dalam bentuk
daging sapi beku, sapi hidup bakalan, sampai pada sapi bibit. Untuk
impor daging sapi, pada tahun 2010 mencapai 141 ribu ton, kemudian
sampai bulan Agustus 2011 mencapai 63 ribu ton (Kementerian
Pertanian, 2011). Sementara impor sapi bakalan pada tahun 2011
mencapai sekitar 600 ribu ekor. Pada tahun 2012, diperkirakan akan
terjadi penuruan impor menjadi sebesar 450 ribu ekor, karena populasi
sapi yang cukup besar di Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2011).
Konsumsi daging sapi di Indonesia saat ini tidak hanya dalam bentuk
daging segar, tetapi terjadi peningkatan konsumsi dalam bentuk olahan.
Pertumbuhan industri dan perubahan pola hidup sebagian masyarakat
perkotaan yang dituntut lebih cepat dan instant, mendorong
peningkatan konsumsi makanan olahan termasuk daging sapi. Daging
sapi olahan yang banyak dikonsumsi diantaranya adalah sosis, kornet,
baso, dan olahan lainnya. Bahkan untuk baso, konsumennya lebih
merata dari masyaraka kalangan atas sampai kalangan bawah.
Data konsumsi daging sapi yang ada saat ini belum dapat dipisahkan
antara konsumsi langsung dan kebutuhan industri pengolahan.
Informasi kebutuhan untuk konsumsi langsung dan kebutuhan industri
sangat penting sebagai input bagi pemerintah untuk mengatur
kebijakan impor. Impor dalam bentuk bibit atau sapi bakalan, masih
memiliki nilai tambah bagi perekonomian Indonesia, karena sapi
tersebut dibesarkan oleh peternakan rakyat dan kemudian dapat
memperoleh keuntungan ketika menjualnya. Sementara itu, jika impor
dalam bentuk daging kemudian digunakan untuk konsumsi langsung,
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maka tidak ada nilai tambah apapun. Oleh karena itu impor dalam
bentuk daging sebaiknya hanya untuk kebutuhan industri pengolahan.
Sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan penandatanganan
kontrak dan penyampaian laporan tahap awal, penyampaian laporan
antara, FGD, dan penyampaian laporan akhir.

j) Survey Dan Verifikasi Kinerja Industri Berbasis Bahan Baku Beras
Pecah 100% Dan Beras Ketan Pecah 100%
Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat strategis
baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Selain itu beras merupakan
pangan yang penggunaannya dapat dikonsumsi langsung, dan juga
sebagai bahan baku bagi industri khususnya jenis Beras Pecah 100%
dan Beras Ketan Pecah 100%.
Beras Pecah 100% digunakan industri dalam negeri sebagai bahan
baku tepung beras, bihun, rice cracker dan bubur instan sedangkan
Beras Ketan Pecah 100% digunakan sebagai bahan baku tepung ketan.
Jumlah perusahaan industri berbahan baku Beras Pecah 100% yang
melakukan importasi bahan baku Beras Pecah 100% sebanyak 12 (dua
belas) perusahaan dengan kapasitas terpasang sebesar 448.368 ton,
sedangkan dari 12 perusahaan tersebut selain melakukan importasi
beras pecah 100%, terdapat 6 (enam) perusahaan yang melakukan
importasi bahan baku Beras Ketan Pecah 100% dengan kapasitas
terpasang sebesar 292.000 ton. Sebagian besar bahan baku industri
tepung beras dan tepung ketan berasal dari impor karena kurangnya
ketersediaan di dalam negeri.
Kebutuhan Beras Pecah 100% nasional untuk industri tahun 2014
diperkirakan sebesar 418.635 ton, sedangkan Beras Ketan Pecah 100%
sebesar 237.600. Pesatnya perkembangan industri berbasis Beras
Pecah 100% dan Beras Ketan Pecah 100%, sementara ketersediaan
Beras Pecah 100% dan Beras Ketan Pecah 100% di dalam negeri sangat
terbatas,

sehingga saat ini
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diperoleh dari luar negeri (lmpor). Oleh karenanya Pemerintah dalam
hal ini Kementerian Perdagangan mengatur importasi Beras Pecah
100% dan Beras Ketan Pecah 100%

melalui Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 Tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor Beras.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh para stakeholders perberasan
nasional diantaranya melalui kebijakan importasi dan

kebijakan

peningkatan produksi beras nasional namun masih belum mampu
menjawab

permasalahan

perberasan

nasional.

Berdasarkan

permasalahan tersebut diatas, maka sebagai salah satu upaya pada
tahun anggaran 2015, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan, Direktorat

Jenderal Industri

Agro melakukan kegiatan

"Survey dan Verifikasi Kinerja Industri Berbasis Bahan Baku Beras
Pecah 100% dan Beras Ketan Pecah 100%",

agar didapat angka

kemampuan produksi yang aktual.
Sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan penandatanganan
kontrak, penyampaian laporan tahap awal, penyampaian laporan
antara, FGD dan penyampaian laporan akhir.

k) Kajian Kebijakan Industri Gula Yang Terintegrasi Dan Berdaya
Saing
Upaya menyelesaikan masalah pergulaan nasional telah dilakukan oleh
kementerian pertanian, perindustrian, BUMN maupun kementerian
perekonomian, namun upaya tersebut belum didasarkan pada kajian
yang

mendalam

sehingga

masih

terkesan

terpisah-pisah

(terfragmentasi), belum merupakan suatu kesatuan upaya yang
sinergis dan menyeluruh.
Melihat kondisi tersebut perlu adanya kajian untuk merumuskan
langkah-langkah penyelesaian
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dengan sasaran (goal) dan target waktu (timeframe) yang terukur dan
realistis, yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pemangku
kepentingan

(stakeholder)

pengembangan

industri

untuk

gula

melakukan

nasional.

pengaturan

Dalam

jangka

dan

panjang

diharapkan industri gula nasional bisa menjadi industri modern yang
mampu menghasilkan gula yang bermutu tinggi secara efisien, untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri (baik untuk konsumsi maupun
kebutuhan industri), serta menghasilkan produk turunan yang benilai
tambah tinggi, sehingga industri gula menjadi salah satu industri
unggulan berbasis agro yang memiliki

peran penting dalam

perekonomian nasional.
Kegiatan ini merupakan kegiatan realokasi dari kegiatan revitalisasi
industri gula nasional, sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan
rapat persiapan, Rapat pembahasan Kajian Kebijakan Industri Gula
Yang Terintegrasi Dan Berdaya Saing, serta penyusunan laporan akhir.

l) Bantuan Mesin Dan Peralatan Dalam Rangka Mendukung
Pengembangan Industri Pangan
Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa
Indonesia, mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang
harus dipenuhi oleh Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama
seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012
tentang Pangan. Di dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga
dan perseorangan. Untuk kepentingan ini, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melaksanakan kebijakan

di bidang distribusi, pemasaran,

perdagangan, stabilisasi pasokan, harga pangan pokok dan bantuan
pangan.
Tujuan

pembangunan

ketahanan

pangan

adalah

menjamin

ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan
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bergizi seimbang yang meliputi ketersediaan, aksesibilitas dan
stabilitas harga pangan pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional
sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumberdaya dan
budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, serta memperkuat
ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Kementerian Perindustrian sebagai salah bagian pelaksana kebijakan
pemerintah di bidang perindustrian memiliki tanggung jawab dalam
membantu mendukung ketahananan pangan nasional dalam lingkup
perindustrian, salah satunya dengan mendorong diversifikasi pangan.
Konsep diversifikasi terhadap ketergantungan terhadap tepung terigu
yang berbahan baku gandum, salah satunya dapat dilakukan dengan
melakukan pengembangan diversifikasi produk tepung non gandum
dengan memanfaatkan potensi lokal daerah seperti beras, ubi kayu,
jagung, iles-iles, ubi jalar, tales, kedele, dan umbi-umbian lainnya.
Pengembangan

diversifikasi

produk

berbasis

umbi-umbian

ini

diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku
gandum, sehingga kebutuhan tepung untuk industri makanan dapat
disubstitusi dari tepung non gandum.
Kegiatan ini merupakan kegiatan realokasi dari kegiatan revitalisasi
industri gula nasional, sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan
rapat persiapan, rapat koordinasi dengan instansi terkait, proses lelang,
penandatangan kontrak untuk Bantuan alat pengolahan beras jagung di
Temanggung, pemeriksaan dan uji coba, serah terima alat. Bantuan alat
untuk kabupaten Bojonegoro tidak dapat dilaksanakan dikarenakan
gagal lelang di ULP dan tidak dapat dilaksanakan lelang ulang karena
waktu yang tidak memungkinkan.

8. Pengembangan Industri Pakan
Pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir produksi pakan terus kontinyu naik 9,9 juta
ton (2010) dan mencapai produksi 11,3 juta ton (2011). Tahun 2012 konsumsi
pakan nasional targetnya 12,3 juta ton, tetapi berdasarkan perkiraan
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konsumsinya melampaui target yaitu 12,7 juta ton. Sedangkan target tahun
2013, konsumsinya 13,8 juta ton (hanya untuk ternak). Jika ditambah
konsumsi

pakan

akua,

target

konsumsinya

15

juta

ton.

Pesatnya

perkembangan industri pakan ternak dan untuk meningkatkan daya saing
industri pakan ternak, tuntutan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
(Sumber Daya Manusia) pelaku industri tersebut menjadi suatu keharusan dan
mutlak adanya.Hal ini demi dapat bersaing dengan negara tetangga,
ketersediaan SDM yang handal agar bisa lebih efisien. Disadari bahwa salah
satu kunci daya saing global adalah adanya efisiensi di semua lini tingkat
industri.
Kegiatan Pengembangan Industri Pakan memiliki indikator pencapaian
kegiatan sebagai berikut :
a) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Pakan
Dewasa ini Pakan merupakan faktor yang berperan penting dalam
peningkatan kualitas budidaya yang berimplikasi pada peningkatan
profitabilitas usaha ternak. Ketersediaan pakan yang berkualitas dan
murah menjadi prasyarat bagi tumbuhnya industri peternakan yang
baik.
Beberapa kendala yang dihadapi pada industri pakan ternak di
Indonesia antara lain adalah sulitnya mendapatkan bahan baku lokal.
Bencana penyakit yang ada di dalam industri ini , seperti berbagai
persoalan flu burung, anthrax, penyakit sapi gila (bovine spongiform
encephalopathy) di AS, dsb.Beberapa bahan baku eperti tepung
tulang/meat bone meal/MBM rawan mengandung penyakit sapi gila.
Saat ini impor MBM sebesar 300.000 ton. Terus meningkatnya hargaharga bahan baku pakan, seperti jagung dan kedelai terutama dipasar
internasional. Ketersediaan bahan baku yg memadai baik dari segi
kualitas, kuantitas, delivery dan kontinuitasnya, perlu terus menerus
dijaga. Biaya produksi bahan baku masih sangat tinggi, karena bahan
baku masih mengandalkan dari impor. Masih rendahnya struktur
permodalan khususnya bantuan dalam pengembangan potensi para
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peternak lokal. Kualitas jagung impor tidak lebih bagus daripada jagung
di dalam negeri.
Kebutuhan jagung sebagai komponen utama produksi pakan ternak
belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri,
sehingga harus diimpor sebesar 2,8 Juta Ton atau sekitar 37,3% dari
total kebutuhan jagung untuk pakan ternak sebesar 7,5 Juta Ton. Impor
jagung yang merupakan komponen utama bahan baku pakan ternak
(50%) mengakibatkan naiknya harga pakan ternak karena harga jagung
impor yang tidak lebih murah dari jagung lokal.
Prospek Industri Pakan Ternak Nasional antara lain adalah adanya
perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah
merupakan konsumen yang sangat besar, akses yang mudah diperoleh
terhadap produk-produk pakan, khususnya pakan unggas, kondisi
geografis dan sumber daya alam yang mendukung usaha industri
peternakan serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gizi.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan Rapat Persiapan
Kegiatan,Rapat Teknis Pengembangan Industri Pakan dan Rapat
Koordinasi Pengembangan Industri Pakan Ternak, Rapat teknis di
Jakarta, partisipasi pada Sidang The 10th RCEP TNC and All Related
Meeting/Side Meeting serta penyusunan laporan akhir.

b) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri Pakan
Ternak
Peternakan merupakan sektor strategis yang terus berkembang.
Terlebih adanya komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki
kualitas gizi masyarakat dengan menyediakan sumber protein yang
berasal dari hewan ternak (daging, susu, telur) secara berkelanjutan.
Hal ini akan terus merupakan trigger bagi peningkatan populasi dan
produktivitas ternak sebagai sumber protein hewani.
Pakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi
produksi dan produktivitas ternak. Pakan menempati porsi terbesar
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dari total biaya produksi sebuah peternakan, yaitu 75-80%. Dengan
demikian pakan disamping harus baik kualitasnya juga tersedia dengan
harga yang terjangkau oleh para peternak.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan Rapat Persiapan
Kegiatan, pelatihan peningkatan SDM industri pakan ternak serta rapat
evaluasi pelaksanaan pelatihan SDM pakan ternak, serta penyusunan
laporan akhir.

c) FS Pembangunan Pabrik Pakan Ternak
Meski dihadapkan pada masalah impor bahan baku, namun peluang
investasi di bisnis pakan ternak terutama unggas masih terbuka lebar.
Hal ini antara lain terlihat dari populasi ayam yang ditargetkan tumbuh
populasinya. Berdasarkan data Gabungan Perusahaan Pembibitan
Unggas (GPPU) produksi DOC boiler (ayam potong) diperkirakan akan
menembus angka 2,5 miliar ekor, sedangkan populasi layer (ayam
petelur) bakal menembus angka 114 juta ekor sepanjang tahun ini.
Data tersebut mengisyaratkan bahwa konsumsi ternak unggas di
Indonesia cukup tinggi, sehingga dapat dijadikan peluang bagi
pengembangan investasi di sektor industri pakan ternak.
Untuk menyikapi pertumbuhan konsumsi pakan ternak yang cukup
tinggi, produsen pakan ternak yang sekarang didominasi oleh industri
besar berusaha untuk melakukan perluasan pabrik sehingga bisa
menambah kapasitas produksi.Data GPMT menunjukkan bahwa pada
tahun 2014 ada empat hingga lima pabrik pakan baru yang mulai
beroperasi. Kapasitas terpasang dari masing-masing perusahaan
mencapai 15.000 ton per bulan hingga 25.000 ton per bulan. Secara
keseluruhan, kapasitas terpasang dari pabrik yang ada saat ini
mencapai 16,5 juta ton.
Produsen-produsen pakan ternak berskala besar ini tersebar di
delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara (8 pabrik), Lampung (4 pabrik),
Banten (10 pabrik), DKI Jakarta (4 pabrik), Jawa Barat (4 pabrik),
Sulawesi Selatan (2 pabrik) dan Jawa Timur (15 pabrik).Dari data
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tersebut dapat diketahui bahwa untuk wilayah Indonesia bagian Timur,
hanya terdapat 2 pabrik yang berlokasi di Sulawesi Selatan.
Sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan penanda tanagnan
kontrak serta penyampaian laporan tahap awal, laporan antara, FGD,
dan penyampaian laporan akhir.
9. Pengembangan Industri Oleofood
Faktor keberhasilan pengembangan industri oleofood tergantung kepada
peran

aktif

seluruh

stakehorlder,

fokus

permasalahan,

kemampuan

penyusunan rencana aksi, keterbukaan dan dukungan data yang relevan.
Kegiatan Pengembangan Industri Pakan memiliki indikator pencapaian
kegiatan sebagai berikut :
a) Fasilitasi Pengembangan Industri Makanan Berbasis Crude Palm
Oil (CPO)
Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang
dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik di
perkotaan maupun pedesaan sehingga dapat dikatakan bahwa minyak
goreng adalah komoditas yang sangat strategis. Bahan baku utama
minyak goreng sawit adalah Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan dari
tanaman kelapa sawit.
Sejak tahun 2006 Indonesia sudah menjadi penghasil Minyak Sawit
Mentah (CPO dan CPKO), terbesardi dunia dengan total produksi CPO
sebesar 16 juta ton sedangkan Malaysia hanya sekitar 14,9 juta ton.
Tahun 2010 produksi CPO nasional mencapai 20,40 juta ton dan tahun
2011 produksi CPO dan CPKO Indonesia mencapai 23,80 juta ton serta
diprediksi pada tahun 2020 akan mencapai 40 juta ton.
Produksi minyak goreng sawit nasional tahun 2011 sebesar 9,77 juta
ton (setara dengan 13,375 juta ton CPO) dengan hasil samping berupa
special fat 3,21 juta ton (RBD Stearin dan PFAD).
Meskipun produksi bahan baku CPO untuk industri Minyak Goreng
Sawit dalam negeri cukup tersedia, namun dalam kenyataannya harga
Minyak Goreng Sawit di dalam negeri cenderung meningkat mengikuti
peningkatan harga CPO internasional.
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Awal tahun 2013 diberlakukan regulasi baru mengenai penggunaan
kemasan pada produk minyak goreng sawit yang bersifat wajib
sehingga diharapkan pada tahun 2015 sudah tidak ada lagi produk
minyak goreng sawit curah. Oleh karenanya pemerintah sejak tahun
2008 memberikan insentif berupa PPN DTP MINYAKITA dan Minyak
Goreng

Curah

untuk

kebutuhan

masyarakat

berpenghasilan

rendah.Tahun 2011 insentif PPN DTP MINYAKITA dan Minyak Goreng
Curah tersedia Rp.250.Miliar dan sudah terealisasi sekitar 80% (Rp.200
Miliar).
Pada tahun 2014 direncanakan penerapan SNI Minyak Goreng Sawit
akan diberlakukan secara wajib sehingga perlu adanya koordinasi
dengan instansi terkait dan dunia usaha mengenai permasalahanpermasalahan yang dihadapi industri minyak goreng sawit dalam
negeri dalam rangka kesiapan penerapan SNI Wajib tersebut.
Menghadapi 2(dua) kebijakan tersebut, pada kegiatan ini dibuat timtim yang terdiri dari beberapa instansi terkait lainnya seperti BPOM,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Ditjen IKM, BBIA,
Dit. Permesinan dan Alat Pertanian.
Pada sisi iklim usaha dan kerjasama, beberapa produk turunan CPO
termasuk minyak goreng sawit dan margarin masih perlu dukungan
dunia usaha terkait pemberlakuan FTA-FTA baik regional, billateral
maupun multilateral.
Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan produk-produk makanan
berbasis CPO seperti minyak goreng sawit dan margarin, maka perlu
adanya fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait maupun dunia
usaha untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Pemerintah yang akan
diberlakukan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sampai dengan tahun 2015 sudah dilaksanakan Rapat Persiapan
Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi SNI minyak goring secara wajib,
Rapat Teknis di Tangerang, Rapat Teknis di Jakarta dan Cisarua serta
Training Monitoring Fortifikasi Vitamin A, sosialisasi SNI minyak goring
di Manado dan Denpasar, serta penyusunan laporan akhir.
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10. Promosi dan Kerjasama Pada Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan
Kegiatan pameran, partisipasi industri makanan, hasil laut dan perikanan
dalam rangka fora kerjasama internasional dan organisasi internasional
lainnya serta partisipasi pada sidang ACCSQ perlu dilaksanakan untuk
mengetahui dan updating informasi terbaru mengenai forum kerjasama
internasional saat ini untuk disampaikan pada dunia usaha serta melakukan
pembahasan mengenai kondisi FTA di Indonesia dan solusi permasalahan
yang ada terkait FTA, standardisasi dan permasalahan lainnya.
Kegiatan Promosi dan Kerjasama Pada Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan memiliki indikator pencapaian kegiatan sebagai berikut :

a) Partisipasi

Dan

Fasilitasi

Serta

Penyelenggaraan

Kegiatan

Pameran Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan Di Dalam
Dan Luar Negeri
Dalam rangka meningkatkan pemasaran produk industri makanan,
hasil laut dan perikanan diperlukan daya saing produk yang cukup
tinggi melalui diversifikasi produk sesuai dengan permintaan pasar,
efisiensi biaya produksi untuk mencapai harga yang kompetitif,
peningkatan kualitas produk yang memadai dan terjaminnya ketepatan
pengiriman barang ketangan konsumen. Namun bukan faktor itu saja,
faktor promosi dagang/pameran produk industri juga penting, promosi
produk-produk industri makanan, hasil laut dan perikanan dilakukan
dengan maksud menyelenggarakan kegiatan pameran produk-produk
industri baik diarena pameran dalam negeri maupun berbagai event
pameran luar negeri (internasional). Sedangkan tujuan promosi yaitu
untuk meningkatkan produk-produk industri makanan, hasil laut dan
perikanan di dalam negeri dan kemanca negara serta mempromosikan
kepada

masyarakat

mengenai

kemajuan

dan

perkembangan

diversifikasi produk industri makanan, hasil laut dan perikanan.
Program Partisipasi Dan Fasilitasi Serta Penyelenggaraan Kegiatan
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Pameran Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Di Dalam Dan
Luar Negeri, dilaksanakan dengan berpartisipasi dalam pameran yang
berkaitan dengan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan baik di
dalam dan luar negeri.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah
Rapat Persiapan, Partisipasi pada pameran SIAL China, Pameran
Industri Makanan dan Minuman dan Bazar Lebaran 2015, Pameran 70
Tahun Indonesia Merdeka di ICE-BSD, Pameran HKTDC (Hongkong
Trade Development Council) dan Pameran Hari Kakao Indonesia,
Pameran Trade Expo Indonesia, Pameran SIAL Interfood serta
penyusunan laporan akhir .

b) Partisipasi Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan Dalam
Rangka Fora Kerjasama Dan Organisasi Internasional Lainnya
Saat ini perkembangan kerjasama industri telah berkembang dengan
pesat diikuti penerapan-penerapan free trade area dengan berbagai
negara baik bersifat hubungan bilateral antara 2 negara juga regional
antara Asean dan negara-negara lainnya di luar Asean.Masalah yang
dihadapi dalam upaya pengembangan industri makanan adalah masih
besarnya ekspor produk primer pertanian sehingga nilai tambah yang
diperoleh rendah, belum optimalnya keterkaitan antara sektor
pertanian sebagai pemasok bahan baku dan sektor industri sebagai
pengolah.

Pada satu sisi, industri makanan dihadapkan pada

persaingan ketat dengan negara-negara produsen sejenis dari China,
Thailand, Malaysia, Vietnam dan negara-negara lain.
Hambatan tariff saat ini tidak dapat dijadikan penghambat masuknya
arus impor produk-produk luar negeri masuk ke dalam Indonesia, oleh
sebab itu perlu adanya suatu pembahasan hambatan non tarif yang
salah satunya yaitu penerapan standar produk khususnya dalam skala
internasional, mengingat hal ini perlu adanya suatu pertemuanpertemuan antara negara-negara terkait dalam penerapan standard
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internasional pada produk makanan dan hasil olahan perikanan sesuai
aturan Codex dan HACCP
Dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dilakukan
persiapan-persiapan, mengingat masih banyak aparat, dunia usaha
yang belum memahami upaya pemerintah tersebut. Oleh karenanya,
disamping perlu partisipasi pada sidang-sidang bilateral, regional,
multilateral, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
perlu pula menyiapkan bahan-bahan untuk sidang-sidang dimaksud
dengan para Asosiasi dan dunia usaha terkait serta melakukan
sosialisasi hasil-hasil sidang kepada para stakeholders.Kegiatan
partisipasi industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam rangka
fora kerjasama internasional dan organisasi internasional lainnya perlu
dilaksanakan untuk mengetahui dan updating informasi terbaru
mengenai forum kerjasama internasional saat ini untuk disampaikan
pada dunia usaha serta melakukan pembahasan mengenai kondisi FTA
di Indonesia dan solusi permasalahan yang ada terkait FTA,
standardisasi dan permasalahan lainnya.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah
Rapat Persiapan, mengikuti Sidang CODEX CEFO ke 24 di Malaysia ,
Rapat Pembahasan Fish Oil di Jakarta dan Rapat teknis terkait IEUCEPA, Rapat Teknis Sistem Penerapan Jaminan Halal (JPH) di Denpasar,
partisipasi pada The Intersessional Meeting of Sub Working Group on
Rules of Origin of Regional Comprehensive Economic Partnership
(SWGROO RCEP), serta penyusunan laporan akhir.

c) Partisipasi Pada Sidang Standarisasi Internasional
Terkait kesepakatan para Kepala Negara ASEAN untuk pencapaian
ASEAN Economic Community pada tahun 2015, ASEAN Economic
Minister (AEM) memutuskan untuk mempercepat proses integrasi bagi
11 (sebelas) sektor prioritas, termasuk di antaranya bidang
standardisasi.ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality
ditetapkan sebagai salah satu subsidiary bodies yang bertindak sebagai
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implementing agency dalam roadmap of ASEAN integration for 11
priority sectors. Terdapat 12 working group/product working group
(WG/PGWG) dalam kerja ACCSQ, di mana di Indonesia tiap WG/PWG
diserahkan kepada instansi terkait sebagai koordinatornya. Direktorat
Jenderal Industri Agro cq Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan ditunjuk sebagai koordinator PWG on Prepared Foodstuffs.
Beberapa tugas koordinator WG/PWG adalah menjalankan fungsi
koordinasi dan pengelolaan kegiatan kesekretariatan WG/PWG
Indonesia di sektornya dan mewakili Indonesia sebagai focal point
WG/PWG di pertemuan ACCSQ.Sesuai dengan penugasan dari Badan
Standardisasi Nasional (BSN), Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut
dan Perikanan ditetapkan sebagai koordinator Codex Committee on
Fats and Oils (CCFO). Salah satu tugasnya adalah menyusun konsep
posisi

nasional

Indonesia

pada

sidang

Codex

terkait.Untuk

mengakomodir hal-hal tersebut di atas maka diperlukan kegiatan
Partisipasi Pada Sidang Standarisasi Internasional.
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2015 adalah
Rapat Persiapan Kegiatan Partisipasi Pada Sidang Standarisasi
Internasional dan Persiapan Partisipasi pada sidang CODEX 38Th,
Partisipasi pada sidang Codex Alimentarius Commision (CAC) 38th
Session di Jenewa Swiss, Sidang The 10th RCEP TNC and All Related
Meeting/Side Meeting di Busan Korea Selatan, Rapat Persiapan Jejaring
Lab. di Bogor, serta penyusunan laporan akhir.

d) Forum Internasional Dan Promosi Dalam Rangka Pengembangan
Industri Rumput Laut
Indonesia Seaweed Forum (ISF) ke-3 merupakan agenda tiap tahunan
pelaksanaan pertemuan rumput laut yang bertaraf internasional, dan
diharapkan dapat menjadi ajang promosi dan pertukaran informasi,
media transaksi bisnis dalam mendorong perkembangan industri
rumput laut di Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan sebagai sentra
terbesar dalam pengembangan produksi rumput laut Indonesia.
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Indonesia Seaweed Forum (ISF) ke-3 merupakan kelanjutan pertemuan
sebelumnya yang dihadiri oleh kurang lebih 20 negara, sebagai bentuk
kolaborasi antara Asosiasi Petani dan Pengelola Rumput Laut Indonesia
(ASPPERLI), Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) dan
Indonesia Seaweed Society (ISS) dengan dukungan penuh oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini merupakan kegiatan realokasi dari kegiatan revitalisasi
industri gula nasional, sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 telah
dilaksanakan rapat persiapan, survey lapangan tempat pelaksanaan
kegiatan ISF ke-3, pelaksanaan kegiatan ISF ke-3 serta penyusunan
laporan akhir.

(3) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan
Industri Agro
 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan:
1) Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi
dan Data.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Program Kebijakan Pengembangan
Industri Agro.
b. Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Direktorat Jenderal Industri Agro.
• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan PP 39 periode
Triwulan IV Tahun 2015
• Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Program Pengembangan
Industri Agro tanggal 28 – 30 November 2015 di Hotel Pacific Palace
Batam.
c. Monitoring, Analisis Data Dan Penyebaran Informasi Perkembangan Industri
Agro.
• Telah dilakukan update website http://agro.kemenperin.go.id versi Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris triwulan IV tahun 2015.
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• Telah dilaksanakan updating data pertumbuhan industri triwulan III Ditjen
Industri Agro ,laporan ekspor – impor, laporan tenaga kerja dan investasi
industri agro periode Januari s/d Juli 2015.
• Telah dilakukan cetak buku Statistik Agro Tahun 2014
d. Optimalisasi Dan Tertib Administrasi Bantuan Peralatan Ditjen Industri Agro.
Telah dilakukan Kodering Bantuan Peralatan dan Mesin Ditjen Industri

•

Agro ke Sukabumi, Kab. Garut Jawa Barat tanggal 11-12 Nopember 2015
Telah dilakukan Kodering Bantuan Peralatan dan Mesin Ditjen Industri

•

Agro ke Kuningan Jawa Barat tanggal 5-6 Nopember 2015
Telah dilakukan Kodering Bantuan Peralatan dan Mesin Ditjen Industri

•

Agro ke Kab. Banyuwangi tanggal 20-22 Oktober 2015
Telah dilakukan Kodering Bantuan Alat/Mesin Ditjen Industri Agro ke

•

Kab. Lombok Timur, NTB tanggal 15 - 17 Oktober 2015

e. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro di Daerah.
• Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi melalui kunjungan Tim Tenaga
Ahli MB IPB ke daerah penerima dana dekonsentrasi dalam rangka
Bimbingan Penyusunan Roadmap Industri Unggulan Agro Propinsi periode
Ketiga (Oktober - Desember 2015).
• Telah

dilaksanakannya

Rapat

Finalisasi

Penyusunan

Roadmap

Pengembangan Industri Agro

2)

Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha, mutu produk dan
kerjasama industri.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
a.

Koordinasi

Dan

Fasilitasi

Iklim

Usaha

Industri

Agro

(peraturan

Perundangan-undangan, Pos Tarif, Hs)
•

Terlaksananya Workshop kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Iklim Usaha
Industri Agro (Peraturan Perundang-undangan, Pos Tarif, HS) pada
tanggal 17-19 Nopember 2015 di Semarang
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Terlaksananya rapat terkait pada Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi

•

Iklim Usaha Industri Agro (Peraturan Perundang-undangan, Pos Tarif,
HS) pada tanggal 11 - 12 Desember 2015 di Denpasar.
Terlaksananya Pertemuan Teknis Persiapan The 10th of the Regional

•

Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee
(RCEP-TNC) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri Agro
(peraturan Perundang-undangan, Pos Tarif, HS) pada tanggal

29

Oktober 2015 di Bogor
Terlakananya FGD III Pohin Tarif Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Iklim

•

Usaha Industri Agro (Peraturan Perundang-undangan, Pos Tarif, HS)
pada tanggal 1 Oktober 2015 di Tangerang

b.

Koordinasi Dan Fasilitasi Peraturan Standardisasi Dan Teknologi (haki,
P3DN, Lingkungan Dan Energi).
•

Terlaksananya Pendaftaran Paten Subyek HKI PT Kappa Carrageen
Nusantara Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Peraturan Standardisasi
dan Teknologi (Haki, P3DN, Lingkungan dan Energi)

c.

Peran Serta Ditjen Industri Agro Dalam Kerjasama Ekonomi Regional Dan
Internasional.
•

Partisipasi Pameran SIAL Middle East pada Kegiatan Peran Serta Ditjen
Industri Agro dalam Kerjasama Ekonomi Internasional pada tanggal 7 11 Desember 2015 di Abu Dhabi

•

Terlaksananya Konsinyering Kegiatan Peran Serta Ditjen Industri Agro
dalam Kerjasama Ekonomi Internasional pada tanggal 24 Nopember
2015 di Jakarta

•

Terlaksananya Rapat Pembahasan DFQF Kegiatan Peran Serta Ditjen
Industri Agro dalam Kerjasama Ekonomi Internasional pada tanggal 23
Nopember 2015 di Jakarta

•

Terlaksananya rapat pembahasan Kegiatan Peran Serta Ditjen Industri
Agro dalam Kerjasama Ekonomi Internasional pada tanggal 20
Nopember 2015 di Jakarta
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d. Penanganan Masalah Aktual
Partisipasi Indonesia pada The 14th Seoul International Cafe Show

•

2015 tanggal 10-16 Nopember 2015
e. Promosi

Produk-produk

Industri

Agro

Pada

Forum

Pameran

Industri

Agro

Pada

Forum

Pameran

Dalam Negeri
f. Promosi

Produk-produk

Luar Negeri
•

Terlaksananya Penjilidan dan Pencetakan Laporan Akhir terkait
promosi produk-produk Industri Agro pada Forum Pameran Luar
Negeri

g. Breakfast Meeting / Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Industri Agro
h. Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Tentang Perindustrian
• Terlaksananya

Identifikasi

Kegiatan

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Penyusunan RPP UU Tentang Perindustrian pada tanggal 8 Desember
2015 di Bogor
i. Promosi Investasi Industri Agro Melalui Media Massa
j. Bantuan Alat Laboratorium Dalam Rangka Mendukung Penerapan SNI
Wajib
• Telah dilakukan Pengadaan Bantuan Alat/Mesin uji Laboratorium,
proses uji coba alat, Pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
(BAKP) dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) terkait
bantuan Alat laboratorium mendukung penerapan SNI Wajib di BBIHP
Makassar, BBPK Bandung, BBKK Jakarta, BBIA Bogor, Baristand
Industri Pontianak, Baristand Industri Manado, BBTPPI Semarang,
Baristand Industri Aceh dan Baristand Industri Surabaya
• Telah dilakukan Pengadaan Bantuan Alat/Mesin uji Laboratorium,
proses uji coba alat, Pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
(BAKP) dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) terkait
bantuan

Alat

laboratorium

mendukung

penerapan

SNI

Wajib

menggunakan Dana Realokasi Gula di BBIHP Makassar, BBPK Bandung,
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BBKK Jakarta, BBIA Bogor, Baristand Industri Pontianak, Baristand
Industri Manado, BBTPPI Semarang, dan Baristand Industri Aceh

3) Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
a.

Pembinaan Dan Evaluasi Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan DIPA
• Terlaksananya Rapat Sosialisasi Langkah akhir tahun dan strategi
menghadapi awal tahun 2016 , tanggal 23-24 November 2015 di Bogor
• Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir kegiatan pembinaan dan
evaluasi perbendaharaan dalam pelaksanaan DIPA

b.

Implementasi SAK dan SIMAK BMN Ditjen Industri Agro.
• TerlaksananyaRapat

Koordinasi

Pelaksanaan

Penggunaan,Pemanfaatan,Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
Ditjen Industri Agro 2015, tanggal 19-21 November 2015
c.

Bimbingan Teknis Pertanggung Jawaban, Pelaporan Keuangan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran
•

Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Monev persiapan lelang
dan penghapusan BMN dari Neraca Ditjen Industri Agro tanggal 9 - 11
Desember 2015 di Tanjung Pandan

•

Terlaksananyaperjalanan dinas ke Medan dalam rangka Bimbingan
Teknis

Pertanggungjawaban,

Pelaporan

Keuangan

dan

Evaluasi

Anggaran 2015, tanggal 27-28 Desember 2015
d.

Rapat Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Satker Pusat Dan Dekon
• Terlaksananya rapat Evaluasi Realisasi Anggaran Pusat dan Dekonsentrasi
di Bogor 4-6 November 2015



Sasaran Strategis Mengembangkan Kemampuan SDM Aparatur yang
Kompeten
1) Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional.
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Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
a.

Fasilitasi Kepesertaan Dan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
a) Peningkatan Kualitas SDM DJIA melalui Karakter Building Outbond Training
SDM DJIA
b) Peningkatan Kemampuan Aparatur Melalui Diklat Dan Magang di
Perusahaan
c) Penerapan Budaya 5k Di Lingkungan Ditjen Industri Agro
•

Telah dilaksanakannya Rapat dalam Rangka Inspeksi Penerapan Budaya
Kerja 5 K Nopember 2015

2) Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
a.

Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

•

Pengadaan Perangkat dan Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen Industri
Agro berupa 4 Unit Infocus Projector (IN220), 4 Unit Samsung Galaxy Note
4, 6 Unit FUJI XEROX DocuPrint CP105B, 14 Unit Asus ZenBook UX303LBR4043H, 21 Unit HP Desktop 251-014L, 30 Unit Printer HP Deskjet Ultra Ink
Advantage 2020 hc, dan 7 Unit Printer HP Deskjet Ultra Ink Advantage 2520
hc All In One.

3) Terpenuhinya Gaji dan Operasional Perkantoran.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
a.

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Serta Penyelenggaraan Operasional
Dan Pemeliharaan Perkantoran.
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•

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2015, telah terealisasi
pembayaran gaji dan tunjangan kinerja remunerasi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Ditjen Industri Agro bulan Oktober s/d Desember 2015 .

b.

Kunjungan

Kerja

Pimpinan,

Koordinasi

Umum

Dan

Pemantauan

Perkembangan Ditjen Agro
• Partisipasi Ditjen Agro pada Sidang Joint Tecnical Working Group Forn
MOU The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countres
(CPOPC) ke Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 4 - 6 Nopember 2015
• Kunjungan

Kerja

Pimpinan,koordinasi

Umum

dan

Pemantauan

Perkembangan Ditjen Industri Agro ke Kendari tanggal 20 - 21 Desember
2015
• Koordinasi Umum dan Pengembangan Ditjen Industri Agro ke Cirebon
tanggal 17 - 18 Desember 2015
• Partisipasi dalam forum komunikasi pimpinan Kementerian Perindustrian
dengan dunia usaha dan instansi terkait ke Bandung tanggal 27 - 28
Nopember 2015
• Kunjungan

Kerja

Pimpinan,Koordinasi

Umum

dan

Pemantauan

Perkembangan Ditjen Industri Agro ke Yogyakarta tanggal 19 Nopember
2015
• Kunjungan

Kerja

Pimpinan,Koordinasi

Umum

dan

Pementauan

Perkembangan Ditjen Industri Agro ke Semarang tanggal 14 - 16
Nopember 2015
• Kunjungan

Kerja

Pimpinan,Koordinasi

Umum

dan

Pementauan

Perkembangan Ditjen Industri Agro ke Makasar tanggal 11 - 12
Nopember 2015
• Kunjungan Kerja Pimpinan dalam rangka menghadiri Focus Group
Discussion Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan ke Medan
tanggal 1 -2 Nopember 2015
• Kunjungan

Kerja

Pimpinan,Koordinasi

Umum

dan

Pementauan

Perkembangan Ditjen Industri Agro ke Banyuwangi tanggal 20 - 21
Oktober 2015
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4) Tersedianya Kendaraan Bermotor
5) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
•

Telah terlaksananya Pengadaan Roman Shade, WallPaperRuang KerjaDitjen
Ind. Agro, 1 Paket Mic Conference System Dengan 15 Delegate Pada
Kegiatan Pengadaan Mic Conference System, 1 Paket Lemari Rak Ruangan
Eselon I, 143 Unit Kursi Rapat Pada Kegiatan Pengadaan Fasilitas
Perkantoran Ruang Kerja Ditjen IndustriAgro.

3. Analisis Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro dalam pencapaian kinerja
sasaran seperti yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis, Rencana Kinerja
Tahunan yang kemudian ditetapkan sebagai perjanjian kontrak seperti dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 mencakup pengukuran kinerja sasaran
dalam perspektif pemangku kepentingan (stakeholder) dan perspektif pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
Strategis
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) (Nilai 115,18 persen)

No.
1

2

3

4

Meningkatnya
peran industri
agro terhadap
perekonomian
nasional
Meningkatnya
penguasaan
pasar dalam dan
luar negeri
industri agro

Meningkatnya
penyerapan
tenaga kerja di
sektor industri
agro
Menguatnya
struktur
industri agro

Laju pertumbuhan
industri agro
Kontribusi industri
agro terhadap PDB
Nasional
Kontribusi eksport
produk industri agro
terhadap ekspor
nasional
Pangsa pasar produk
industri agro nasional
terhadap total
permintaan pasar
dalam negeri
Jumlah tenaga kerja
yang diserap di sektor
industri agro

Rasio impor bahan
baku, bahan penolong
dan barang modal
industri agro terhadap
PDB industri nonmigas
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7,7
persen
8,80
persen

5,82
persen
8,26
persen

75,58
persen
93,41
persen

12,75
persen

36,76
persen

288,32
persen

14,50
persen

5,58
persen

38,48
persen

1,52 Juta
orang

1,612
Juta
orang

106,05
persen

16,01
Persen

14,29
persen

89,26
persen
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Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) (Nilai 105,51 persen)
1

2

3

4

Tersusunnya
kebijakan
pembangunan
industri agro
yang searah
dengan ideologi
TRISAKTI dan
Agenda Prioritas
Presiden
(NAWACITA)
Meningkatnya
investasi sektor
industri agro
melalui fasilitasi
pemberian
insentif fiskal
dan non-fiskal
Meningkatnya
daya saing
industri melalui
pengembangan
standardisasi
industri agro
Meningkatnya
ketersediaan
data sektor
industri agro
melalui
penyelenggaraan
sistem informasi
industri
nasional

Tersusunnya Peraturan
Menteri Perindustrian
(Permenperin)

Nilai investasi sektor
industri agro

Jumlah Rancangan
Standar Nasional
Indonesia (RSNI)
Jumlah regulasi teknis
pemberlakuan SNI, ST
dan/atau PTC secara
wajib
Jenis Data yang
tersedia pada sistem
informasi industri
nasional
Jenis Informasi yang
tersedia pada sistem
informasi industri
nasional

1
peraturan

1
peraturan

100 persen

100
trilyun
rupiah

66,37
trilyun
rupiah

66,37
persen

30 RSNI

50 RSNI

166,67
persen

5
Regulasi

5
Regulasi

100 persen

6
Database

6
Database

100 persen

8 Jenis
Informasi

8 Jenis
Informasi

100 persen

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) (Nilai 100 persen)
1

2

3

4

Meningkatnya
ketersediaan
sarana dan
prasarana
pendukung
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran
Meningkatnya
kualitas
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan dan
anggaran
Meningkatnya
transparansi,
akuntabilitas,
dan kualitas

Tingkat pemenuhan
sarana dan prasarana
kerja

90 Persen

90 persen

100
persen

Tingkat kesesuaian
rencana kegiatan
dengan dokumen
perencanaan

90 Persen

90 Persen

100 persen

Nilai SAKIP Ditjen
Industri Agro
Tingkat ketepatan
waktu penyampaian
laporan

A

A

100 persen

91 Persen

91 persen

100 persen

WTP
Opini
BPK

WTP
Opini BPK

100 persen

Tingkat kualitas
laporan keuangan
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tata kelola
keuangan
5

Meningkatnya
efektivitas
penerapan
sistem
pengendalian
internal

Jumlah satker yang
melaksanakan sistem
pengendalian internal

4 Satker

4 Satker

100 persen

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakehoder)
Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif stakeholders mempunyai 4 (empat)
sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama, yaitu:
Meningkatnya peran industri agro terhadap perekonomian nasional
Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja :
a) Laju pertumbuhan industri agro dengan target pada tahun 2015 sebesar 7,5
persen.
b) Kontribusi industri agro terhadap PDB nasional dengan target pada tahun
2015 sebesar 8,80 persen.
Laju pertumbuhan industri diukur melalui pertumbuhan nilai tambah sektor
industri agro sesuai data dari BPS.
Kontribusi industri agro terhadap PDB nasional diukur melalui besaran
presentase kontribusi sektor industri agro terhadap PDB secara keseluruhan
tanpa migas. Data diperoleh dari BPS.
Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja (IK) dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 3.9. Capaian IKS dari Tingginya nilai tambah industri

Sasaran
Strategis
Meningkatnya
peran industri
agro terhadap
perekonomian
nasional

IK

Laju
pertumbuhan
industri agro
Kontribusi
industri agro
terhadap PDB
nasional

Triwulan
IV 2014

2015 (Triwulan IV)
Satuan

Capaian
(%)
56,66

Target

Realisasi

Capaian
(%)

7,7

5,82

75,58

Persen

75,85

8,80

8,22

91,03

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun
2014, capaian indikator laju pertumbuhan industri agro pada tahun 2015
mengalami peningkatan dari sebesar 23,47 persen dimana pada periode tahun
2014, nilai capaian laju pertumbuhan industri agro sebesar 56,66 persen dan
pada periode tahun 2015 nilai capaian laju pertumbuhan industri agro sebesar
91,03 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan
industri furniture sebesar 6,01 persen meningkat sebesar 2,4 persen pada
Triwulan IV tahun 2015 dibandingkan pada periode Triwulan IV tahun 2014
sebesar 3,61 persen.
Faktor-faktor penyebab menurunnya pertumbuhan industri agro diantaranya
adalah:
• Menurunnya pasokan bahan baku kayu dan kertas akibat dampak gangguan
pasar ekspor kayu dan hasil olahan kayu dan ekspor kertas di negara tujuan
ekspor.
• Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama industri
agro seperti RRC, AS dan Uni Eropa sehingga berdampak pada penurunan
permintaan ekspor di Indonesia.
• Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebagai
instrumen utama ekspor impor industri agro.

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

III - 103

Tabel 3.10. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Agro (Persen)
1.
2.
3.

4.

5.

Lapangan Usaha
Makanan dan Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Kayu, Barang dari Kayu
dan Gabus dan Barang Anyaman
dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
Industri Kertas dan Barang dari
Kertas; Percetakan dan Reproduksi
Media Rekaman
Industri Furnitur
Industri Agro

2011
10.98
-0.23

2012
10.33
8.82

2013
4.07
-0.27

2014
9,49
8,33

2015
7,54
6,43

-2.72

-0.80

6.19

6,12

-1,84

3.89

-2.89

-0.53

3,58

-0,11

9.93

-2.15

3.64

3,60

5,00

8,

5,

3,27

8,29

5,82

29

82

7,42

7,20

Sumber: BPS, data diolah Ditjen Industri Agro sampai dengan Triwulan IV TA 2015.
Berdasarkan data pada tabel diatas, dari tahun 2011 sampai dengan Triwulan IV
2015, sektor industri makanan dan minuman selalu berkontribusi positif dalam
pertumbuhannya, sedangkan 4 (empat) sektor lain cenderung mengalami
perubahan signifikan, dari pertumbuhan negatif menjadi positif, terutama di
sektor industri tembakau yang pernah tumbuh negatif sebesar -0,23 persen pada
tahun 2011 dan -0,27 persen pada tahun 2013 dan tumbuh positif menjadi 6,43
persen pada tahun 2015 dan sektor industri kayu barang dari kayu gabus dan
barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang pernah tumbuh negatif
sebesar -2,72 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi -1,84 persen pada
tahun 2015. Begitupun juga sama halnya dengan industri kertas dan barang dari
kertas, percetakan dan produksi media rekaman mengalami pertumbuhan
negatif di periode triwulan IV tahun 2015. Upaya yang telah dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Industri Agro mengatasi berbagai permasalahan yang ada
adalah melalui program dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan yang
mendorong peningkatan daya saing industri agro, yaitu:
(1) Memperkuat struktur industri dengan mendorong investasi di bidang industri
hilir agro melalui promosi investasi dan usulan pemberian insentif untuk
investasi di bidang industri agro tertentu maupun di daerah tertentu serta
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disinsentif (seperti BK kakao dan CPO serta larangan ekspor bahan baku
rotan).
(2) Mengurangi beban biaya energi, logistik dan distribusi dengan berpartisipasi
aktif mengusulkan perbaikan infrastruktur (pelabuhan dan jalan) dan
efisiensi pelayanan (jasa pelabuhan, transportasi).
(3) Meningkatkan penerapan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
pada industri pengolahan kayu dan rotan, industri pengolahan kertas dan
industri furniture serta pemberlakuan SNI Wajib Industri Agro.
(4) Meningkatkan promosi investasi dan kerjasama industri agro melalui
Pameran dan Buyers Night di beberapa negara tujuan ekspor industri agro
yaitu Jerman, Shanghai, Hongkong dan Amerika Serikat.
(5) Mendorong pemberlakuan regulasi Permendag No.64/2012 tentang hasil
hutan dan pertanian dari voluntari menjadi mandatori untuk produk kertas
agar direvisi karena dikhawatirkan menganggu kinerja industri agro secara
keseluruhan.
(6) Melakukan kampanye atas negative campaign terhadap komoditi industri
agro melalui penyusunan Buku Putih dan sosialisasi di media cetak dan media
elektronika.
Tabel 3.11. Kontribusi Sektor Industri Agro Terhadap PDB Nasional (Persen)
1.
2.
3.

4.

5.

Lapangan Usaha
Makanan dan Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Kayu, Barang dari Kayu
dan Gabus dan Barang Anyaman
dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
Industri Kertas dan Barang dari
Kertas; Percetakan dan Reproduksi
Media Rekaman
Industri Furnitur
Industri Agro

2011
5,2
0,9

2012
5,3
0,9

2013
5,1
1,0

2014
5,32
0,91

2015
5,61
0,94

0,8

0,7

0,7

0,72

0,67

1,0

0,9

0,8

0,80

0,76

0,3
8,2

0,3
8,1

0,3
7,9

0,27
8,01

0,27
8,26

Sumber: BPS, data diolah Ditjen Industri Agro sampai dengan Triwulan IV TA 2015.

Indikator kinerja kontribusi sektor industri agro terhadap PDB nasional pada
periode Triwulan IV tahun 2015 yaitu 8,26 persen mengalami peningkatan
sebesar 0,25 persen dibandingkan pada periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Dari sisi capaian juga sedikit mengalami peningkatan sebesar 15,18
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persen dari semula 75,85 persen pada periode Triwulan IV tahun 2014 menjadi
sebesar 91,03 persen pada periode Triwulan IV tahun 2015. Hal ini disebabkan
oleh adanya peningkatan kontribusi industri makanan, minuman dan tembakau
dari 5,32 persen pada Triwulan IV tahun 2014 menjadi 5,61 persen pada
Triwulan IV tahun 2015, meningkatnya kontribusi industri pengolahan tembakau
dari 0,91% pada triwulan IV tahun 2014 menjadi 0,94% pada triwulan IV tahun
2015, dan meningkatnya kontribusi industri furnitur dari 0,25% pada triwulan IV
tahun 2014 menjadi 0,27% pada triwulan IV tahun 2015. Meningkatnya
kontribusi sektor industri tersebut terhadap PDB Nasional disebabkan oleh
adanya peningkatan nilai transaksi ekspor industri makanan dan minuman serta
furniture ke negara tujuan ekspor yang dipengaruhi oleh melonjaknya harga
komoditas ekspor industri pangan dan furniture dunia pada tahun 2015. Selain
itu, dua sektor industri agro mengalami penurunan kontribusi yaitu kontribusi
sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari
bambu rotan dan sejenisnya dari 0,72% pada triwulan IV tahun 2014 menurun
menjadi 0,67% pada triwulan IV tahun 2015, dan kontribusi industri kertas
barang dari kertas percetakan dan reproduksi media rekaman dari 0,8% pada
triwulan IV tahun 2014 menjadi 0,76% pada triwulan IV tahun 2015.
Menurunnya kontribusi industri kayu dan industri kertas disebabkan oleh
menurunnya ketersediaan bahan baku kayu untuk kebutuhan industri kayu dan
bubur kertas sebagai bahan baku utama industri kertas akibat deforestasi di
beberapa Propinsi utama penghasil kayu dan kertas yaitu Riau, Sumatera Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri industri agro
Penguasaan pasar produk industri baik dalam maupun luar negeri dimaksudkan
untuk meningkatkan penjualan produk industri agro di pasar dalam negeri
dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar serta meningkatkan nilai ekspor
produk industri agro di pasar luar negeri sehingga dapat meningkatkan
rasio/perbandingan nilai ekspor industri agro terhadap nilai ekspor keseluruhan.
Sasaran ini dicapai melalui indikator kinerja :
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a) Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional dengan
target pada tahun 2015 sebesar 12,5 persen.
b) Pangsa pasar produk industri agro nasional terhadap total permintaan di
pasar dalam negeri dengan target pada tahun 2015 sebesar 14,25 persen.
Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional diukur melalui
nilai penghitungan peningkatan nilai ekspor produk industri agro terhadap
terhadap total ekspor nasional.
Pangsa pasar produk industri agro nasional terhadap total permintaan di pasar
dalam negeri diukur melalui nilai perbandingan pangsa pasar produk industri
agro di dalam negeri terhadap total permintaan pasar dalam negeri.
Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.12. Capaian IKS dari tingginya penguasaan pasar dalam negeri dan
luar negeri

Sasaran
Strategis
Meningkatnya
penguasaan
pasar dalam
dan luar
negeri
industri agro

IK

Kontribusi
ekspor
produk
industri agro
terhadap
ekspor
nasional
Pangsa pasar
produk
industri agro
nasional
terhadap total
permintaan di
pasar dalam
negeri

Triwulan
IV
2015 (Triwulan IV)
2014
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
(%)
(%)
107,25
12,75
36,76
288,32

77,50

14,50

5,58

38,48

Satuan

Persen

Persen

Sumber: BPS, data diolah Ditjen Industri Agro sampai dengan Triwulan IV TA 2015.

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian tahun
2014, indikator kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor
nasional mengalami peningkatan pada periode tahun 2015 yaitu dari 107,25
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persen menjadi 288,88 persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan
capaian realisasi kontribusi ekspor produk industri agro nasional periode
tahun 2014 yaitu 35,71 persen menjadi 36,76 persen pada periode tahun 2015
atau sebesar 1,4 persen dan peningkatan target indikator kontribusi ekspor
industri agro periode tahun 2015 sebesar 0,5 persen. Indikator pangsa pasar
produk industri agro nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri,
dibandingkan dengan capaian tahun 2015 juga mengalami penurunan yang
cukup signifikan dari 77,50 persen pada tahun 2014 menjadi 38,48 persen pada
tahun 2015. Menurunnya pangsa pasar produk industri agro terhadap total
permintaan pasar di dalam negeri disebabkan oleh menurunnya konsumsi
produk industri agro terutama konsumsi industri
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro
Dengan kokohnya faktor-faktor penunjang industri nasional diharapkan dapat
mendukung tercapainya tujuan industri agro.
Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja Utama:
a) Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro dengan target
sebesar 1,52 juta orang.
Tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro diukur melalui
perbandingan realisasi penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro tahun ini
dibanding tahun sebelumnya.
Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja (IK) dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.13. Capaian IKS dari Meningkatnya produktivitas SDM industri
Triwul
an IV
2015 (Triwulan IV)
Sasaran
2014
IK
Satuan
Strategis
Capaia Target Realisasi Capaian
n
(%)
Meningkatnya Jumlah
Indikat
1,52
1,612
106,05
juta
penyerapan
tenaga kerja or baru
orang
tenaga kerja di yang
ditetap
sektor industri diserap di
kan
agro
sektor
pada
industri
Tahun
agro
2015
Sumber: BPS, data diolah Ditjen Industri Agro sampai dengan Triwulan IV TA 2015.
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Capaian kinerja meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro
pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan
dengan capaian kinerja tersebut pada tahun 2014. Pada periode tahun 2014,
capaiannya adalah sebesar 0 persen dan pada tahun 2015 capaiannya meningkat
menjadi 106,05 persen. Hal ini dikarenakan indikator kinerja tersebut
merupakan indikator kinerja terbaru yang ditetapkan di dalam Renstra
Kemenperin 2015-2019 yang diformalkan didalam Permenperin No.33.1/MIND/PER/3/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian dan
Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga pada tahun
sebelumnya belum diketahui capaiannya.
Menguatnya struktur industri agro
Struktur industri dimaksud adalah mengetahui laju penurunan impor industri
agro terhadap PDB industri non-migas yang diukur melalui Indikator Kinerja :
a) Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal industri agro
terhadap PDB industri non-migas
Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal industri agro
terhadap PDB industri non migas diukur dari data laporan ekspor impor BPS
Januari s/d Desember 2015 serta asosiasi dan industri agro sebagai data
pendukung. Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.15. Capaian IKS Menguatnya struktur industri agro
2014 TW
2015 (Triwulan IV)
IV
Sasaran
Satuan
IK
Strategis
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
Menguatnya Rasio impor bahan Indikator
16,01
14,29
89,27
Persen
baku,
bahan
struktur
baru
penolong
dan ditetapkan
industri
barang
modal
agro
pada
industri
agro
Tahun
terhadap
PDB
2015
industri non-migas

Sumber: BPS, data diolah Ditjen Industri Agro sampai dengan Triwulan IV TA 2015.
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Capaian kinerja meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro
pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan
dengan capaian kinerja tersebut pada tahun 2014. Pada periode tahun 2014,
capaiannya adalah sebesar 0 persen dan pada tahun 2015 capaiannya meningkat
menjadi 89,27 persen. Hal ini dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan
indikator kinerja terbaru yang ditetapkan di dalam Renstra Kemenperin 20152019 yang diformalkan didalam Permenperin No.33.1/M-IND/PER/3/2015
tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di
Lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga pada tahun sebelumnya belum
diketahui capaiannya.
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
mempunyai 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama,
yaitu:
Tersusunnya kebijakan pembangunan industri agro yang searah dengan
ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWACITA)
Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan
secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen
perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam
menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor
industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat
dalam pembangunan industri nasional. Sebagai pelaksanaan dari amanah UU
tersebut, Pemerintah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) yang sesuai dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas (NAWA CITA)
Presiden terpilih tahun 2015 – 2019. Indikator kinerja ini merupakan indikator
kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2015 dengan sasaran sebagai berikut :
a) Tersusunnya

Peraturan

Menteri

(Permenperin)/Rencana

Peraturan

Pemerintah (RPP) Pelaksana Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian
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2014
TW IV
Sasaran Strategis

Tersusunnya
kebijakan
pembangunan
industri agro yang
searah dengan
ideologi TRISAKTI
dan Agenda
Prioritas Presiden
(NAWACITA)

IK

Capaia
n (%)

Tersusunn Indikat
ya
or baru
Peraturan ditetapk
Menteri
an pada
(Permenpe
Tahun
rin)/Renca
2015
na
Peraturan
Pemerinta
h (RPP)

2015 (Triwulan IV)
Targ
et

Realis
asi

1

1

Capai
an
(%)
100

Satuan

Peraturan
Menteri
Perindustrian/Re
ncana Peraturan
Pemerintah (RPP)

Tabel 3.16. Capaian IKS Tersusunnya kebijakan pembangunan industri agro
yang searah dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden
(NAWACITA)
Direktorat Jenderal Industri Agro memperoleh tugas untuk menyusun Peraturan
Pemerintah terkait Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan
Teknis Bidang Perindustrian yang bertujuan untuk mengatur kewenangan
pembinaan industri pengolahan yang ada di lintas kementerian dan lembaga
antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Capaian
kinerja meningkatnya tersusunnya kebijakan pembangunan industri agro yang
searah dengan ideologi TRISAKTI dan agenda prioritas presiden NAWACITA
sampai dengan pada tahun 2015 adalah tersusunnya Rencana Peraturan
Pemerintah (RPP) Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan
Teknis sebanyak 1 (satu) draft RPP. RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang
Industri

Tertentu (Dalam proses pembahasan ditingkat Panitia Antar

Kementerian dan proses koordinasi dengan Kementerian Perekonomian terkait
pembahasan antar kementerian). Capaian tersebut mengalami peningkatan yang
cukup signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014. Pada
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periode tahun 2014, capaiannya adalah sebesar 0 persen dan pada tahun 2015
capaiannya meningkat menjadi 100 persen. Hal ini dikarenakan indikator kinerja
tersebut merupakan indikator kinerja terbaru yang ditetapkan di dalam Renstra
Kemenperin 2015-2019 yang diformalkan didalam Permenperin No.33.1/MIND/PER/3/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian dan
Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga pada tahun
sebelumnya belum diketahui capaiannya.
Meningkatnya investasi sektor industri agro melalui fasilitasi pemberian
insentif fiskal dan non-fiskal
Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan
pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal
dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah
khususnya untuk pengembangan industri strategis. Indikator kinerja sasaran
strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
a) Nilai investasi sektor industri agro
Tabel 3.17 Capaian IKS Meningkatnya investasi sektor industri agro melalui
fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal
2014 TW
2015 (Triwulan IV)
IV
Sasaran
IK
Satuan
Strategis
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
Nilai
investasi
Meningkatnya
100
66,37
66,37
Persen
Indikator
sektor industri
investasi
baru
trilyun
trilyun
agro
sektor
rupiah
ditetapkan rupiah
industri agro
pada
melalui
Tahun
fasilitasi
2015
pemberian
insentif fiskal
dan non-fiskal
Sumber: BKPM, data diolah Ditjen Industri Agro sampai dengan Triwulan IV TA 2015.

Realisasi investasi (ijin usaha tetap) PMDN industri agro Tahun 2015 sampai
dengan triwulan IV sebesar Rp.32,25 triliun dengan 1076 ijin usaha yang terdiri dari
879 ijin usaha di sektor industri makanan,minuman dan tembakau dengan nilai
investasi sebesar Rp. 24,54 Trilyun, 70 ijin usaha sektor industri kayu dengan nilai
investasi sebesar Rp. 1,19 Trilyun dan 127 ijin usaha di sektor industri kertas dan
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percetakan dengan nilai investasi sebesar Rp. 6,53 Trilyun. Realisasi investasi (ijin
usaha tetap) kategori Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2015 hingga
triwulan IV untuk sektor industri agro sebanyak 1634 ijin usaha industri dengan
nilai investasi sebesar US$ 2,275 milyar, terdiri dari 1306 izin usaha sektor industri
makanan,minuman dan tembakau dengan nilai investasi sebesar US$ 1,52 milyar,
118 izin usaha sektor industri kayu dengan nilai investasi sebesar US$ 47 juta, dan
diikuti dengan sektor industri kertas dan percetakan dengan 210 izin usaha dan
nilai investasi sebesar US$ 707 juta. Capaian kinerja indikator kinerja sasaran
strategis tersebut dari target yang ditetapkan yaitu 100 trilyun rupiah sudah
terealisasi 66,37 trilyun rupiah dengan nilai capaian sebesar 66,37 persen
meningkat dari tahun 2014. Hal ini dikarenakan indikator kinerja tersebut
merupakan indikator kinerja terbaru yang ditetapkan di dalam Renstra Kemenperin
2015-2019 yang diformalkan didalam Permenperin No.33.1/M-IND/PER/3/2015
tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di
Lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga pada tahun sebelumnya belum
diketahui capaiannya.
Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi
industri agro
Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam
rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga
dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan
manusia,

hewan,

dan

tumbuhan,

pelestarian

fungsi

lingkungan

hidup,

pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang
sehat. Pengembangan Standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan,
pengembangan dan Pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI),
Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Indikator kinerja sasaran
strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
a) Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Agro;
b) Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
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Tabel 3.18 Capaian IKS Meningkatnya daya saing industri melalui
pengembangan standardisasi industri agro
2014 TW
2015 (Triwulan IV)
IV
Sasaran
IK
Satuan
Strategis
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
Meningkatnya
Jumlah
100
30
50
166,67
Persen
daya saing
Rancangan
RSNI
RSNI
Standar
industri melalui
pengembangan
Nasional
standardisasi
Indonesia
(RSNI)
industri agro
Jumlah
100
5
5
100
Regulasi
regulasi
teknis
pemberlakuan
SNI, ST
dan/atau PTC
secara wajib
Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan IV tahun 2015

Capaian kinerja jumlah rancangan standar nasional indonesia (RSNI) di lingkup
Direktorat Jenderal Industri Agro mencapai 50 judul RSNI dengan rincian 30 judul
RSNI sektor industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, 10 judul RSNI sektor
industri Minuman dan Tembakau dan 10 judul RSNI sektor industri Hasil Hutan dan
Perkebunan dengan nilai capaian 166,67 persen meningkat 66,67 persen dibanding
tahun 2014 dengan realisasi 30 judul RSNI. SNI Wajib yang diberlakukan pada
sektor industri agro sampai dengan triwulan IV tahun 2015 meliputi SNI Wajib Kopi
Instan, SNI Wajib Bubuk Kakao, SNI Wajib Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), SNI
Wajib Minyak Goreng Sawit, dan SNI Wajib Kertas Kemasan dengan jumlah 5 SNI
Wajib. Capaian kinerja dari indikator jumlah regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST
dan/atau PTC secara wajib dari target 5 regulasi terealisasi sebanyak 5 regulasi
dengan nilai capaian 100 persen. Capaian tersebut sama dengan tahun 2014 yaitu
100 persen dengan target dan realisasi indikator kinerja yang sama dengan tahun
2015.
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Meningkatnya

ketersediaan

data

sektor

industri

agro

melalui

penyelenggaraan sistem informasi industri nasional
Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk
menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau
informasi, mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/
pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data
dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, dan mewujudkan
penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang meningkatkan efisiensi
dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan
Industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
a) Jenis data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional;
b) Jenis informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional.
Tabel 3.19 Capaian IKS Meningkatnya daya saing industri melalui
pengembangan standardisasi industri agro
2014 TW
2015 (Triwulan IV)
IV
Sasaran
IK
Satuan
Strategis
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
Meningkatnya
Jenis data
100
6
6
100
Database
yang tersedia
ketersediaan
data sektor
pada Sistem
industri agro
Informasi
melalui
Industri
penyelenggaraan Nasional
sistem informasi Jenis
100
8
8
100
Jenis
industri nasional informasi
Informasi
yang tersedia
pada Sistem
Informasi
Industri
Nasional
Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan IV tahun 2015

Pengembangan sistem informasi industri agro telah berjalan selama 10 (sepuluh)
tahun yang bertujuan untuk memberikan informasi yang aktual perkembangan
industri agro serta regulasi-regulasi yang mendukung pengembangan industri agro.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang No.3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian pada Bab XIV Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Realisasi
penyediaan data pada sistem informasi industri agro 2015 adalah 6 database
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meliputi data pertumbuhan industri agro, data ekspor industri agro, data impor
industri agro, data investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) industri agro,
data penanaman modal asing (PMA) industri agro, dan data kontribusi industri agro
terhadap PDB Nasional dimana semua data tersebut telah tersedia di dalam website
Ditjen Industri Agro yaitu http://agro.kemenperin.go.id, Capaian kinerja indikator
jenis data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional yang disediakan
oleh Ditjen Industri Agro sesuai dengan target yaitu 6 (enam) database.
Pada tahun 2015 telah dikembangkan menjadi 8 (delapan) komoditi yaitu Rotan,
Kakao, Teh, Kopi, Rumput Laut,Minyak Sawit, Kertas, dan Pakan Ternak dari sekian
banyak komoditi agro yang berpotensi dari seluruh wilayah indosnesia. Sebagai
bagian dari upaya memberikan informasi yang valid dan terbaru dalam rangka
melengkapi informasi yang tersedia pada sistem ini, Direktorat jenderal Industri
Agro meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terkait seperti Pusat Data dan
Informasi (PUSDATIN) Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pelaku
Usaha bidang Industri Agro yang tergabung dalam Asosiasi dan Kamar Dagang dan
Industri (KADIN). Capaian kinerja Jenis informasi industri agro yang tersedia pada
Sistem Informasi Industri Nasional dari target yang ditetapkan sebesar 8 jenis
informasi telah terealisasi sebesar 8 jenis informasi terkait pengembangan sektor
industri agro meliputi industri Rotan, Kakao, Teh, Kopi, Rumput Laut, Minyak Sawit,
Kertas, dan Pakan Ternak. Semua jenis informasi tersebut telah tersedia di dalam
website Ditjen Industri Agro yaitu http://agro.kemenperin.go.id.
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
Pengukuran

kinerja

sasaran

strategis

perspektif

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan (L) mempunyai 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator
kinerja utama, yaitu:

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

III - 116

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi
Agar pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dapat berjalan dengan baik, maka
diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai, baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
a) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
Tabel 3.19 Capaian IKS Meningkatnya daya saing industri melalui
pengembangan standardisasi industri agro
2014 TW
2015 (Triwulan IV)
IV
Sasaran
IK
Satuan
Strategis
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
Meningkatnya
Tingkat
100
90
90
100
Persen
pemenuhan
ketersediaan
sarana dan
sarana dan
prasarana
prasarana
pendukung
kerja
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan IV tahun 2015

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur PNS dilingkup
Ditjen Industri Agro meliputi penyediaan Layanan Perkantoran dan Kendaraan
bermotor,Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran, Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi dengan target sebesar 90 persen telah terrealisasi sebesar 90,27
persen dengan capaian 100,27 persen. Hal ini sama dengan capaian kinerja pada
tahun 2014 yaitu sebesar 100 persen. Semua indikator tersebut diukur dari
capaian realisasi fisik dari e-monitoring APBN sebesar 90,27 persen.
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian
diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

dengan

memperhatikan

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan.
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
a) Tingkat keseuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan.

LAKIP Ditjen Industri Agro Tahun 2015

III - 117

Tabel 3.20 Capaian IKS Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

Sasaran
Strategis
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran

IK
Tingkat
kesesuaian
rencana
kegiatan dengan
dokumen
perencanaan

2014
2015 (Triwulan IV)
TW IV
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
100
90
90
100

Satuan
Persen

Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan IV tahun 2015

Capaian target indikator Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan
dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
,Renstra Kementerian Perindustrian, dan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) tahun 2014 dan 2015 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
100 persen karena dalam kenyataannya seluruh kegiatan yang disusun di Ditjen
Industri Agro telah berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan
nasional yang meliputi RPJMN, Renstra Kementerian Perindustrian dan RIPIN.
Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan
Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga
Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja
di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta
berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Laporan akuntabilitas kinerja
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan
dan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good
Governance). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
a) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan
b) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro
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Tabel 3.21 Capaian IKS Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran
2014
2015 (Triwulan IV)
TW IV
Sasaran
IK
Satuan
Strategis
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
Meningkatnya
Nilai SAKIP
100
A
A
100
Nilai
ketersediaan
Ditjen Industri
Agro
data sektor
industri agro
Tingkat
100
91
91
100
Persen
melalui
ketepatan
penyelenggaraan waktu
sistem informasi penyampaian
industri nasional laporan
Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan IV tahun 2015

Indikator Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan baik itu Laporan
Triwulanan PP39, Laporan LAKIP, Laporan e-monev Bappenas dan Laporan emonev Ditjen Anggaran disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh
Biro Perencanaan Kemenperin sehingga capaiannya tidak berubah dari tahun
2014 ke 2015 yaitu 100 persen.
Indikator Kinerja Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro yang ditargetkan
pada tahun 2015 yaitu A sebagai gambaran bahwa pada tahun 2014 nilai SAKIP
Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 76,77 dengan predikat A dan
diharapkan pada tahun 2015 akan sama dengan tahun 2014 yaitu predikat A
dengan nilai sebesar 80,25. Capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator tersebut
sama dengan tahun 2014 adalah 100 persen.
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola
keuangan
Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya
transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan
memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas
keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus
memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Indikator kinerja sasaran
strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
a) Tingkat kualitas laporan keuangan
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Tabel 3.22 Capaian IKS Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas
tata kelola keuangan

Sasaran
Strategis

IK

Meningkatnya
Tingkat kualitas
transparansi,
laporan
akuntabilitas,
keuangan
dan kualitas tata
kelola keuangan

2014
2015 (Triwulan IV)
TW IV
Capaian Target Realisasi Capaian
(%)
(%)
100
WTP
WTP
100

Satuan
Opini
BPK

Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan IV tahun 2015

Strategi untuk mempertahankan predikat WTP yaitu dengan menerbitkan
Instruksi Menteri Perindustrian tentang rencana aksi mempertanahankan opini
WTP. Salah satunya dengan membentuk tim untuk menginventarisasi dan
memproses hibah atas barang milik negara (BMN) yang diserahkan kepada
masyarakat sesuai ketentuan. Instruksi Menteri Perindustrian tentang rencana
aksi ini berisikan panduan teknis operasional yang akan dilaksanakan secara
konsisten sebagai bentuk komitmen mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh
staf di lingkungan Kementerian Perindustrian pada umumnya dan Direktorat
Jenderal Industri Agro pada khususnya. Pemberian opini WTP ini diharapkan
akan

memotivasi

jajaran

Direktorat

Jenderal

Industri

Agro

untuk

mempertahankan sistem pengolahan dan penatausahaan keuangan negara yang
transparan. Sekadar informasi, opini BPK merupakan pengakuan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian panyajian laporan
keuangan dengan standar akuntansi (SAP), kecukupan pengungkapan informasi
keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur
SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem
pengendalian internal. Capaian kinerja terkait tingkat kualitas laporan keuangan
Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2015 diharapkan sesuai dengan
predikat yang telah dicapai pada tahun 2014 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga realisasi
capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 sama dengan tahun 2014.
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Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal
Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini dikarenakan
SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan
efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset
negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator
kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah Jumlah satker yang
melaksanakan sistem pengendalian internal
Tabel 3.22 Capaian IKS Meningkatnya efektivitas penerapan sistem
pengendalian internal
Sasaran Strategis

IK

2014
TW IV
Capaian
(%)
100

2015 (Triwulan IV)
Target

Realisasi

Capaian
(%)
100

Satuan

4
4
Satker
Jumlah satker
yang
melaksanakan
sistem
pengendalian
internal
Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan IV tahun 2015

Meningkatnya
efektivitas
penerapan
sistem
pengendalian
internal

Jumlah satuan kerja internal Direktorat Jenderal Industri Agro yang telah
menerapkan pengendalian internal sesuai dengan tujuan SPIP meliputi (1)
Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan,
(3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan sebanyak 4 (empat) yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Industri
Agro, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Industri
Minuman dan Tembakau dan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 4 (empat) satker sehingga realisasi
capaian kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak
mengalami perubahan yaitu 100 persen. Hal ini disebabkan karena satker
internal Direktorat Jenderal Industri Agro selalu berpedoman kepada dokumen
perencanaan meliputi RIPIN, Renstra Ditjen IA Tahun 2015 – 2019, Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Ditjen IA TA 2015, RPJMN TA 2015-2019 dan Tata Kelola
DIPA dan BMN yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Setjen Kemenperin TA
2015.
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4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN
Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro adalah meningkatnya
utilisasi industri agro sebesar 80 %. Data utilisasi kapasitas industri agro
diperoleh dari BPS dan Asosiasi-asosiasi industri dilingkup Direktorat Jenderal
Industri Agro sampai dengan periode triwulan IV tahun 2015. Pada tahun 2015
tingkat utilisasi kapasitas produksi industri agro secara keseluruhan mencapai
sebesar 68,25% menurun dari tahun 2014 yaitu sebesar 70,62%. Hal ini
disebabkan adanya penurunan ketersediaan bahan baku industri agro unggulan
seperti kakao, kertas dan olahan kayu. Selain itu beberapa industri agro baru
yang berkembang belum merealisasikan produksinya sampai dengan akhir tahun
2015.
5. ANALISIS CAPAIAN KINERJA UTAMA
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015 – 2019 ditetapkan fokus prioritas pembangunan industri agro yang
dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Industri Agro adalah
meningkatnya jumlah populasi usaha industri agro dengan postur yang lebih
sehat. Berdasarkan data dari BPS dan Asosiasi Industri Agro sampai dengan
triwulan IV tahun 2015, jumlah populasi usaha industri agro baik industri yang
baru maupun perluasan pada sektor industri agro yang ditargetkan adalah
294 unit usaha dengan realisasi 48 unit usaha, dimana sektor industri makanan,
hasil laut dan perikanan dari target yang ditetapkan sebesar 19 unit usaha telah
tumbuh industri baru sebesar 15 unit usaha, dari 39 unit usaha industri minuman
dan tembakau yang ditargetkan telah tumbuh industri baru sebesar 15 unit
usaha, dan industri hasil hutan dan perkebunan telah berdiri 19 unit usaha baru
dari 236 unit usaha industri yang ditargetkan.
6. ANALISIS CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS 2015
Berdasarkan dokumen perencanaan strategis (renstra) Direktorat
Jenderal Industri Agro, secara umum capaian kinerja terhadap dokumen tersebut
adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.23 Capaian Kinerja Pembangunan Direktorat Jenderal
Industri Agro pada tahun 2015
No

Sasaran Program/Indikator

1

Satuan

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian (%)

7,5

5,97

79,6

Tingginya laju pertumbuhan industri Agro
-

2
-

Laju pertumbuhan industri
Agro

Persen

Kontribusi industri agro
Persen
8,22
8,80
terhadap PDB Nasional
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri industri agro
Kontribusi eksport produk
industri agro terhadap
eksport nasional

Persen

Pangsa pasar produk industri
agro nasional terhadap total
Persen
permintaan pasar dalam
negeri
Meningkatnya produktivitas SDM industri agro
Rupiah/
- Tingkat produktivitas dan
tenaga
kemampuan SDM industri
kerja/jam
Meningkatnya investasi di sector industri agro

93,41

12,50

36,26

290,08

14,25

5,58

39,16

260.000

296.295

113

100,0

66,37

66,37

1,612

106,05

-

3

4

-

5
-

Nilai realisasi investasi
PMDN dan PMA

Rp.
Triliun

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro
Juta
Jumlah tenaga kerja yang
1,5
orang
diserap industri agro
Sumber: Renstra Ditjen Industri Agro Tahun 2015 -2019.

Berdasarkan data pertumbuhan hingga triwulan IV tahun 2015, laju pertumbuhan
industri agro sebesar 5,97% (Cumulative to cumulative). Nilai tersebut lebih kecil dari
target yang ditetapkan, sehingga nilai capaian sebesar 79,6 %. Capaian tahun ini
menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan pertumbuhan ekonomi
yang melambat serta nilai tukar rupiah melemah. Hal ini ditunjukan dengan
menurunnya nilai pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan tahun 2014 pada
periode yang sama.
Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional sebesar 8,22 %. Capaian tersebut
lebih rendah bila dibandingkan dengan target dengan nilai capaian 93,41 %. Dimana
Kontribusi terbesar berasal dari industri makanan, minuman dan tembakau yang
mencapai mencapai 7,61%.
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Kontribusi ekspor industri agro pada tahun 2015 sebesar 36,26%. Nilai tersebut lebih
tinggi dari target yaitu sebesar 12,50%, sehingga nilai capaian 290%. Pangsa pasar
produk industri agro terhadap total permintaan di pasar dalam negeri sebesar 5,58%.
Nilai tersebut dibawah target sebesar 14,25%.
Pada tahun 2015 produktivitas dan kemampuan SDM industri sebesar Rp. 296.295,- /
tenaga kerja/jam. Nilai tersebut didapatkan dari nilai produksi dibagi jumlah tenaga
kerja dibagi jam kerja dengan asumsi 2400 jam kerja/tahun. Hal ini menunjukkan
peningkatan nilai produksi dari tahun sebelumnya, sehingga nilai produktivitas tenaga
kerja pun meningkat.
Pertumbuhan investasi di industri agro periode Januari-September 2015 untuk PMDN
sebanyak 628 perusahaan dengan nilai Rp. 18.109,11 Milyar, sedangkan pertumbuhan
investasi PMA sebanyak 886 perusahaan senilai US$ 1.161.05 juta atau setara 16.254,7
Milyar. Sehingga total nilai investasi sebesar Rp. 34,36 Triliun. Jumlah penyerapan
tenaga kerja hingga triwulan III tahun 2015 sebanyak 689 ribu tenaga kerjadengan
capaian 46%.
Untuk mendukung tercapainya sasaran yang ditetapkan di dalam RENSTRA Ditjen
Industri Agro pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Industri Agro berpartisipasi pada 4
sidang kerjasama internasional, 20 pameran, dan mengadakan 1 pelatihan. Total
kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 20 kegiatan, dan telah memenuhi target yang
ditetapkan.
Sidang kerjasama internasional yang diikuti meliputi:
a) sidang delegasi RI dalam rangka Forum Internasional ADP-3 UNFCCC tentang
perubahan iklim pada kegiatan sidang kerjasama IHPNPL
b) Sosialisasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) Diplomasi Sawit dan Produk
Hilirnya, di Belgia dan Belanda
c) Menghadiri the 35th Meeting of the ASEAN Consultative Commitee for Standards
and Quality - WG1 and its Related Meetings di Denpasar Bali
d) sidang the 10th RCEP-TNC and All related Meetings di Busan, Korea Selatan.
e) Sidang The Intersessional Meeting of Sub Working Group on Rules of Origin of
Regional Comprehensive Economic Partnership (SWGROO RCEP), Laos
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Kegiatan pameran yang diikuti Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2015
meliputi:
a. International Furnishing Show IMM di Koln Jerman
b. International furniture expo di Shanghai, China
c. Iffina di Jakarta
d. Trade expo Indonesia TEI di Jakarta
e. IFEX (International Furniture Expo)
f. Bazar Lebaran tahun 2015
g. Pameran SIAL (Asian Food Market) Shanghai, China 2015
h. Pameran 70 Tahun Indonesia Merdeka di ICE, BSD City Tangerang Selatan
i. Pameran Hongkong Trade Development Council (HKDTC) Food Expo 2015
j. Pameran Hari Kakao Indonesia
k. Pameran Trade Expo Indonesia
l. Pameran Indonesia Seaweed Forum ke -3
m. Foodex Makuhari Messe, Prefektur Chiba Japan 2015
n. Pameran Spesialty Coffee Association of America (SCAA)
o. Pameran kopi Nusantara di ICE, BSD
p. SIAL Middle East Abu Dhabi, UEA
q. Pameran SCAA (Specialty Coffee Association of America) 2015 di Seattle, USA
r. Pemeran World of Coffee Goes To Nordic (SCAE) 2015 di Goethenburg Swedia
s. Pameran PPI (Promosi Produk Indonesia) 2015 di Surabaya
t. Pameran BICOS (Bakery, Ice cream & Coffee Show) di Yogyakarta
Pelatihan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2015
sebagai berikut Pelatihan peningkatan konservasi energy industri karet remah
(crumb rubber) di sumatera barat
4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Berdasarkan capaian Penetapan Kinerja, Dokumen Rencana Strategis 2015-2019,
Realisasi Fisik dan realisasi penyerapan anggaran tahun 2015, maka rasio
penggunaan anggaran direktorat Jenderal Industri Agro dapat dirangkum sebagai
berikut:
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Tabel 3.24. Rasio penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja

No

Capaian

Uraian

(%)

Rasio terhadap
penyerapan anggaran
(%)

1

Perjanjian Kinerja

107,08

129,35

2

Rencana Strategis 2015-2019

112,52

135,93

3

Realisasi Fisik

97,85

118,21

Rata-rata

127,83

Berdasarkan nilai tersebut, maka pencapaian ketiga capaian kinerja
tersebut efisien, karena menggunakan 127,83 % melebihi target yang ditetapkan
yaitu 100%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya di lingkungan Direktorat
Jenderal Industri Agro adalah 27,83 % sehingga bisa dinyatakan bahwa
pelaksanaan program dan kegiatan adalah efisien.
5. ANALISIS

PENYEBAB

KEBERHASILAN/KEGAGALAN

ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA
Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kinerja antara lain:
• Kuatnya daya saing industri pengolahan sehingga bisa dilakukan penerapan SNI
Wajib Industri Agro
• Tersedianya insentif untuk investasi baru atau perluasan industri agro
• Banyaknya event pameran baik dalam dan luar negeri yang dapat dimanfaatkan
untuk promosi produk industri agro
• Terbentuknya LSP dan pembentukan tempat uji kompetensi bidang industri
agromempermudah penerapan sertifikasi assesor.
• Tumbuhnya iklim investasi industriagro. Hal ini dapat dilihat dari munculnya
unit usaha baru pada tahun 2015, yang menyebabkan naiknya nilai ekspor
produk industri agro serta meningkatnya produkstivitas tenaga kerja.
• Tersedianya insentif berupa BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah)
sehingga membantu industri dalam mendapatkan akses bahan baku.
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• Banyaknya event pameran baik dalam dan luar negeri yang dapat dimanfaatkan
untuk promosi produk industri agro.
• Tersedianya insentif berupa tax allowance dan tax holidaysehingga membantu
industri dalam mendapatkan akses bahan baku.
• Tumbuhnya iklim investasi industri agro,yang menyebabkan naiknya nilai ekspor
produk industri agro serta meningkatnya produkstivitas tenaga kerja.
• Banyaknya event pameran baik dalam dan luar negeri yang dapat dimanfaatkan
untuk promosi produk hilir agro sehingga meningkatkan nilai ekspor.
Adapun faktor-faktor yang menghambat diantaranya:
• Meningkatnya kapasitas produksi industri agro yang tidak diimbangi dengan
ketersediaan stok bahan baku sehingga menyebabkan utilitas produksi industri
agro dibawah target, seperti: industri kakao, industri pengolahan daging dan
industri gula rafinasi.
• Produk-produk furniture dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2 juta atau lebih
per-unit atau satuan dikenakan pajak penjualan barang mewah sebesar 40 %
sesuai dengan PMK No. 570/KMK.04/2000 (pasal 4 lampiran IV butir j) dirasa
memberatkan industri furniture dalam negeri.
• Penerapan PPN10% terhadap komoditas pertanian berdasarkan Surat Edaran
Dirjen Pajak Nomor SE-24/-PJ/2014, sekaligus memperkuat Keputusan MA
Nomor 70/P/-HUM/2013 yang menegaskan bahwa semua komoditas pertanian,
perkebunan, dan kehutanan dikenakan PPN 10%, hal ini mengakibatkan
berkurangnya stok bahan baku industri agro dalam negeri.
• Kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mempengaruhi penurunan
nilai ekspor industri agro.
• Kampanye dan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diterapkan pada beberapa
komoditi industri agro.
• Terbatasnya bahan baku dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri
mengakibatkan tidak tercapainya target utilitas produksi
• Anggaran yang terus berubah-ubah di pertengahan tahun pelaksanaan
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• Data pendukung yang kurang aktual dan kurang berkualitas.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain:
• Bekerjasama dengan stakeholder yang menangani ketersediaan bahan baku
industri
• Bekerja sama dengan intansi, asosiasi dan perusahaan untuk mendapatkan data
yang lebih aktual dan berkualitas
• Melaksanakan perencanaan yang lebih matang dengan mempertimbangkan
adanya perubahan anggaran yang tiba-tiba di pertengahan tahun, sehingga tidak
menghambat pelaksanaan kegiatan
B. REALISASI ANGGARAN
Dari total anggaran di dalam DIPA Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015
dengan

total

sebesar

Rp.

354.789.761.000,-

telah

terealisasi

sebesar

Rp. 293.694.567.000,- atau sebesar 82,78 persen. Realisasi DIPA sampai dengan
31 Desember 2015 berdasarkan Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.31. Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro
Tahun 2015 Berdasarkan Kegiatan
No.
1.

2.

3.

4.

Uraian Kegiatan
(Eselon II)
Penumbuhan dan
Pengembangan Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Penumbuhan dan
Pengembangan Industri
Minuman dan Tembakau
Penumbuhan dan
Pengembangan Industri
Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan
Penyusunan dan Evaluasi
Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri
Agro
Total
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Pagu Anggaran
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

Capaian
(%)

42.749.623.000

35.759.231.000

83,65

37.011.200.000

30.504.369.000

82,42

100.655.511.000

68.897.361.000

68,45

158.373.427.000

146.813.850.000

92,70

354.789.761.000

293.694.567.000

82,78
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Tingkat realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2015 sebesar 82,78 persen
lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar 85,30 persen. Realisasi
tertinggi adalah pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Agroyang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Industri Agro
dengan realisasi sebesar 92,30 persen dan terendah pada kegiatan Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dengan realisasi sebesar 66,68
persen.
Anggaran ditargetkan 90,95 persen dan terealisasi sebesar 83,04 persen pada
tahun 2015. Melihat kondisi tersebut di atas, maka realisasinya dibawah dari target.
Tidak tercapainya target dikarenakan olehrendahnya realisasi anggaran Direktorat
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang hanya 66,68 persen. Beberapa
penyebab rendahnya realisasi anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan antara lain :
1. Kegiatan Revitalisasi Industri Gula Nasional tidak dapat dilaksanakan dikarenakan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Holding BUMN Perkebunan tidak
dapat mengakomodir (menolak) alokasi anggaran dari Kementerian Perindustrian,
dikarenakan sudah mendapat Penyertaan Modal Negara dalam bentuk dana segar
(fresh money) tahun 2015 melalui Kementerian BUMN sehinggaanggaran
direalokasi untuk kegiatan mendukung hilirisasi Industri Agro.
2. Kegiatan hasil realokasi anggaran Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional
berupa Kegiatan Bantuan Peralatan Laboratorium Dalam Rangka Mendukung Riset
Dan Standarisasi IMHLP tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, yaitu bantuan alat
laboratorium di Baristand Industri Padang dikarenakan gagal lelang, dan tidak
mungkin lagi untuk dilakukan lelang ulang karena waktu tidak mencukupi.
3. Kegiatan hasil realokasi anggaran Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional
berupa Kegiatan Bantuan Mesin Dan Peralatan Dalam Rangka Mendukung
Pengembangan Industri Pangan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, yaitu
bantuan Alat Pengolahan Tepung Beras di Bojonegoro dikarenakan gagal lelang,
dan tidak mungkin lagi untuk dilakukan lelang ulang karena waktu tidak
mencukupi.
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4. Meningkatnya kapasitas produksi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan stok
bahan baku sehingga menyebabkan utilitas produksi dibawah target.
5. Penerapan PPN10% terhadap komoditas pertanian berdasarkan Surat Edaran
Dirjen Pajak Nomor SE-24/-PJ/2014, sekaligus memperkuat Keputusan MA Nomor
70/P/-HUM/2013 yang menegaskan bahwa semua komoditas pertanian,
perkebunan, dan kehutanan dikenakan PPN 10%, hal ini mengakibatkan
berkurangnya stok bahan baku industri agro dalam negeri.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2015 telah berhasil melaksanakan
tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis yang
telah ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 serta dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Pencapaian
tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif
stakeholders, perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta perspektif
peningkatan kapasitas kelembagaan, dimana masing-masing perspektif mendukung
perspektif diatasnya sesuai dengan yang tercantum pada peta strategi Direktorat
Jenderal Industri Agro. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Sasaran-sasaran strategis pada perspektif stakeholder berhasil dicapai
Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2015 dengan nilai rata-rata
capaian sebesar 115,18 persen, melebihi capaian pada tahun 2014 yang
sebesar 96,22 persen. Sasaran-sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi telah berhasil dicapai pada tahun 2015 dengan tingkat
pencapaian rata-rata sebesar 105,51 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun
2014 yang hanya sebesar 97,55 persen. Sasaran strategis perspektif
peningkatan kapasitas kelembagaan realisasi capaiannya pada tahun 2015
meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 100 persen, lebih tinggi dari
realisasi tahun 2014 yang hanya sebesar 90,37 persen. Selain capaian kinerja
tersebut, capaian kinerja realisasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro
pada tahun 2015 dari sisi mencapai 82,78%, realisasi fisik sebesar 97,85%,
dan capaian Renstra 2015-2019 pada tahun 2015 sebesar 112,52%.
2. Direktorat Jenderal Industri Agro telah mencapai sebagian besar target yang
telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maupun pada dokumen Rencana
Strategis

(Renstra)
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro tahun
2015 telah berjalan cukup baik.
3. Beberapa kendala yang dihadapi didalam melaksanakan kegiatan dan
pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015 antara
lain:
a. Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Holding
BUMN Perkebunan tidak dapat mengakomodir (menolak) alokasi
anggaran dari Kementerian Perindustrian, dikarenakan sudah mendapat
Penyertaan Modal Negara dalam bentuk dana segar (fresh money) tahun
2015 melalui Kementerian BUMN sehinggaanggaran direalokasi untuk
kegiatan mendukung hilirisasi Industri Agro.
b. Kegiatan hasil realokasi anggaran Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula
Nasional berupa Kegiatan Bantuan Peralatan Laboratorium Dalam Rangka
Mendukung Riset Dan Standarisasi IMHLP tidak dapat dilaksanakan
seluruhnya, yaitu bantuan alat laboratorium di Baristand Industri Padang
dikarenakan gagal lelang, dan tidak mungkin lagi untuk dilakukan lelang
ulang karena waktu tidak mencukupi.
c. Kegiatan hasil realokasi anggaran Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula
Nasional berupa Kegiatan Bantuan Mesin Dan Peralatan Dalam Rangka
Mendukung Pengembangan Industri Pangan tidak dapat dilaksanakan
seluruhnya, yaitu bantuan Alat Pengolahan Tepung Beras di Bojonegoro
dikarenakan gagal lelang, dan tidak mungkin lagi untuk dilakukan lelang
ulang karena waktu tidak mencukupi.
d. Meningkatnya

kapasitas

produksi

yang

tidak

diimbangi

dengan

ketersediaan stok bahan baku sehingga menyebabkan utilitas produksi
dibawah target.
e. Penerapan PPN10% terhadap komoditas pertanian berdasarkan Surat
Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/-PJ/2014, sekaligus memperkuat
Keputusan MA Nomor 70/P/-HUM/2013 yang menegaskan bahwa semua
komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan dikenakan PPN 10%,
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hal ini mengakibatkan berkurangnya stok bahan baku industri agro dalam
negeri.
B. REKOMENDASI
Agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan, diperlukan adanya koordinasi dan
kerjasama antar berbagai pihak sehingga sasaran strategis Direktorat Jenderal Industri
Agro khususnya perspektif stakeholder dapat tercapai. Hal-hal yang perlu mendapatkan
prioritas antara lain:
1) Membuat rencana penyerapan anggaran dengan cermat sesuai jadwal yang
telah ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu dengan serapan
anggaran yang akurat.
2) Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan yang telah direncanakan
selama 12 bulan dan berdasarkan pada Rencana Penarikan Anggaran (RPA).
3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam menjamin
ketersediaan bahan baku untuk industri.
4) Pemberlakuan Bea Keluar pada beberapa komoditi bahan baku yang digunakan
untuk industri dalam negeri sehingga nilai tambah industri yang dihasilkan
dalam negeri meningkat.
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PENGUKURAN KINERJA DITJEN INDUSTRI AGRO TA 2015
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
Strategis
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) (Nilai 115,18 persen)

No.
1

2

Meningkatnya
peran industri agro
terhadap
perekonomian
nasional
Meningkatnya
penguasaan pasar
dalam dan luar
negeri industri agro

3

Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja di sektor
industri agro

4

Menguatnya
struktur industri
agro

Laju pertumbuhan industri
agro
Kontribusi industri agro
terhadap PDB Nasional

7,7
persen
8,80
persen

5,82
persen
8,26 persen

75,58
persen
93,41
persen

Kontribusi eksport produk
industri agro terhadap ekspor
nasional
Pangsa pasar produk industri
agro nasional terhadap total
permintaan pasar dalam
negeri
Jumlah tenaga kerja yang
diserap di sektor industri agro

12,75
persen

36,76
persen

288,32
persen

14,50
persen

5,58 persen

38,48
persen

1,52 Juta
orang

1,612 Juta
orang

106,05
persen

16,01
Persen

14,29
persen

89,26
persen

Rasio impor bahan baku,
bahan penolong dan barang
modal industri agro terhadap
PDB industri non-migas

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) (Nilai 105,51 persen)
1

2

3

4

Tersusunnya
kebijakan
pembangunan
industri agro yang
searah dengan
ideologi TRISAKTI
dan Agenda
Prioritas Presiden
(NAWACITA)
Meningkatnya
investasi sektor
industri agro
melalui fasilitasi
pemberian insentif
fiskal dan nonfiskal
Meningkatnya daya
saing industri
melalui
pengembangan
standardisasi
industri agro
Meningkatnya
ketersediaan data
sektor industri agro
melalui
penyelenggaraan
sistem informasi
industri nasional

Tersusunnya Peraturan
Menteri Perindustrian
(Permenperin)

Nilai investasi sektor industri
agro

Jumlah Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI)
Jumlah regulasi teknis
pemberlakuan SNI, ST
dan/atau PTC secara wajib
Jenis Data yang tersedia pada
sistem informasi industri
nasional
Jenis Informasi yang tersedia
pada sistem informasi industri
nasional

1
peraturan

1
peraturan

100
persen

100
trilyun
rupiah

66,37
trilyun
rupiah

66,37
persen

30 RSNI

50 RSNI

5
Regulasi

5 Regulasi

166,67
persen
100
persen

6
Database

6 Database

100
persen

8 Jenis
Informasi

8 Jenis
Informasi

100
persen

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) (Nilai 100 persen)
1

2

3

4

5

Meningkatnya
ketersediaan
sarana dan
prasarana
pendukung
pelaksanaan tugas
dan fungsi
Meningkatnya
kualitas
perencanaan dan
penganggaran
Meningkatnya
kualitas pelaporan
pelaksanaan
kegiatan dan
anggaran
Meningkatnya
transparansi,
akuntabilitas, dan
kualitas tata kelola
keuangan
Meningkatnya
efektivitas
penerapan sistem
pengendalian
internal

Tingkat pemenuhan sarana
dan prasarana kerja

90 Persen

90 persen

100
persen

Tingkat kesesuaian rencana
kegiatan dengan dokumen
perencanaan

90 Persen

90 Persen

100
persen

A

A

91 Persen

91 persen

100
persen
100
persen

WTP
Opini
BPK

WTP Opini
BPK

100
persen

4 Satker

4 Satker

100
persen

Nilai SAKIP Ditjen Industri
Agro
Tingkat ketepatan waktu
penyampaian laporan
Tingkat kualitas laporan
keuangan

Jumlah satker yang
melaksanakan sistem
pengendalian internal

Jumlah Anggaran:
1. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro (Rp.354.789.761.000,-)

