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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
dengan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang disusun berdasarkan amanat dari Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada Pemerintah atas kinerja yang dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada
tahun 2021 melalui perbandingan kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun dengan kinerja yang
dicapai pada akhir tahun yang dilengkapi dengan analisis capaian indikatornya. Pelaksanaan kegiatan
tahun 2021 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan
industri Rencana Strategis 2020-2024.
Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah
dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas membantu
Menteri Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri hasil hutan dan
perkebunan dan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, sebagai umpan balik,
serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan pada masa yang akan datang.
Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun
2021 ini.
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021
disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri
4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam
bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri,
perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal,
fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada
industri hasil hutan dan perkebunan. Dalam mengemban tugas tersebut Direktorat Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan sesuai Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menetapkan visi yang sama dengan visi
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas,
maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mengemban misi yaitu Peningkatan kualitas
manusia indonesia; Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; Pembangunan yang
merata dan berkeadilan; Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; Kemajuan budaya yang
mencerminkan kepribadian bangsa; Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya; Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta Sinergi pemerintah daerah dalam
kerangka negara kesatuan sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Industri Hasil hutan dan perkebunan.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada
tahun 2021 serta program dan kegiatan demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
tersebut.
Evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini didasarkan pada Rencana Strategis
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Tahun
2021, Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021, dan Program
Prioritas Nasional Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 ini merupakan tahun keduadari
pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri hasil hutan dan perkebunan periode
Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan secara umum telah melaksanakan tugas pokok,
fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian Sasaran Strategis tahun 2021 serta berkontribusi
bagi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Pencapaian sasaran strategis ini dapat
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dilihat dari pemenuhan target-target indikator kinerja. Capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan pada tahun 2021 realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, rata-rata capaian target
Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 96,75%, rata-rata capaian target Indikator
Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 73,74%, rata-rata capaian pelaksanaan Program Prioritas Nasional
adalah sebesar 100%, dan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 93,45% dengan
rasio tingkat keberhasilan sebesar 58,54% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan Tahun Anggaran 2021
tidak berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata capaiannya juga belum melebihi 100%.
Sedangkan capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan jangka menengah
tahun 2020-2024, rata-rata capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 77,49%, dengan rasio
tingkat keberhasilan sebesar 35,29%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan periode jangka
menengah tahun 2020-2024 belum berhasil dilaksanakan.
Realisasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2021 setelah
dilekukan revisi anggaran dikarenakan dana yang digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah
sebesar Rp. 8.148.190.600,- atau 99,7% dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 8.171.999.000,-.
Terdapat beberapa indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator
Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target, yaitu pertumbuhan
PDB industri hasil hutan dan perkebunan, Kontribusi PDB industri Agro terhadap PDB nasional,
subtitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan, rasio impor bahan baku industri hasil
hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas, rekomendasi hasil pengawasan
internal yang telah ditindaklanjuti. Pencapaian target-target kinerja makro tersebut dipengaruhi oleh
faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal diantaranya
adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2021 mengakibatkan
terjadinya pelemahan ekonomi global di mana dilakukan pembatasan aktivitas di berbagai negara
(lockdown) sehingga aktivitas perekonomian dunia juga terganggu. Kurang lengkapnya dokumen SAKIP
yang disampaikan kepada tim evaluator sehingga target nilai SAKIP Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan tidak dapat dicapai.
Hal hal yang perlu direkomendasikan untuk kedepannya antara lain hasil evaluasi kinerja tahun 2021,
dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021-2024. Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data
pendukung yang memadai, menyeimbangkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi
yang tepat sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan yang
mendukung pencapaian target kinerja secara langsung.
Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan tahun 2021, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan dalam keberhasilannya mencapai sasaran tahun 2021 dan sasaran jangka
menengah tahun 2020-2024.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan salah satu unit kerja yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang
kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan
penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana
pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis,
pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan
standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau
bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan
dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
menyelenggarakan fungsi yaitu:
1. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi
pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan
industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan
sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi
industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau
bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan
perkebunan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan
industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan
baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan
promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil
hutan dan perkebunan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri,
data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan
baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan
promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil
hutan dan perkebunan;
5. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0,
pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya
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alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan
penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri,
pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan
penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan
dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
6. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.
1.2 Peran Strategis
Industri hasil hutan dan perkebunan mempunyai peranan strategis dalam perekonomian
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha,
lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor dan investasi. Lebih dari itu, industri hasil hutan dan
perkebunan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi
daerah. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan kebijaksanaan
pembinaan dan pengembangan indusri hasil hutan dan perkebunan guna mendorong pertumbuhan
dan perkembangannya sehingga dapat berperan sesuai harapan melalui berbagai program dan
kegiatan pembinaan yang tepat.
Pada tahun 2021, pertumbuhan sektor industri hasil hutan dan perkebunan mengalami
penuingkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, yakni terkoreksi di
angka -0,03%. Penurunan ini awalnya terjadi di tahun 2020 yang terkoreksi cukup dalam di angka 0,44% hal ini terjadi akibat pengaruh melemahnya ekonomi global sejalan dengan mewabahnya
COVID-19 dan menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran pandemi
COVID-19. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di
Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh negara baik pada sektor pariwisata, industri, konstruksi,
perbankan maupun sektor-sektor lainnya.
Secara umum, pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh cabang pada sektor industri hasil
hutan dan perkebunan, sehingga pada beberapa cabang mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya meskipun secara pertumbuhan ekonomi lebih
baik dari tahun 2021, yaitu pada industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari
bambu, rotan dan sejenisnya, serta pada industri kertas dan barang dari kertas. Pertumbuhan cabang
industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2021 yang tertinggi dicapai oleh industri furniture
yakni 8,16%, sedangkan industri Kayu, Barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture berada
di angka 3,71% dan untuk industri kertas dan barang dari kertas ada di angka -2,89%. Adapun
pertumbuhan masing-masing cabang industri hasil hutan dan perkebunan ditampilkan dalam tabel
1.1.
Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2021 sektor
industri hasil hutan dan perkebunan memberikan kontribusi sebesar 1,37%, dimana yang tertinggi
ditempati oleh industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman
sebesar 3,84%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan
sejenisnya sebesar 2,62% dan yang terkahir industri furnitur sebesar 1,43%
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Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan
KBLI

SEKTOR

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

16

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

(1,63)

1,74

0,13

0,75

(4,55)

(2,16)

(3,71)

17

Industri Kertas dan Barang Dari Kertas

(0,16)

2,61

0,33

1,43

8,86

0,82

(2,89)

31

Industri Furnitur

5,17

0,46

3,65

2,22

8,35

(3,36)

8,16

--

Industri Hasil hutan dan
perkebunan

5,82

6,33

6,60

6,30

6,65

(0,44)

(0,03)

Pada tahun 2021, nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan adalah sebesar US$
28,61 Milyar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020
yaitu sebesar US$ 19,10 Milyar. Komoditi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan nilai
ekspor terbesar masih didominasi oleh produk minyak kelapa sawit dan turunannya dimana komoditi
sawit (termasuk minyak kelapa sawit) membukukan nilai ekspor sebesar US$ 31,09 Milyar, kemudian
diikuti oleh produk kertas dan barang dari kertas sebesar US$ 6,84 Milyar, produk kayu sebesar US$
3,62 Milyar, karet hulu (crumb rubber) sebesar US$ 3,0 Milyar, furnitur sebesar US$ 1,66 Milyar, dan
terakhir produk industri percetakan umum dan khusus sebesar US$ 0,09 Milyar.
Industri Hasil hutan dan perkebunan merupakan industri andalan Indonesia, karena didukung
oleh sumber daya alam yang potensial yang berasal dari sektor perkebunan dan kehutanan. Produksi
CPO dan CPKO pada tahun 2019 adalah sebesar 51,8 juta ton dan meningkat menjadi 52,58 juta ton
di tahun 2020 merupakan angka produksi tertinggi selama beberapa tahun terakhir.
Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan akan
mempunyai efek berganda yang luas, seperti penguatan struktur industri, peningkatan nilai tambah,
pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya, pengembangan wilayah industri, proses alih teknologi,
perluasan lapangan kerja, penghematan devisa, perolehan devisa, serta peningkatan penerimaan
pajak bagi pemerintah. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri hasil hutan dan
perkebunan belum maksimal dan sebagian besar bahan baku diekspor dalam bentuk primer (bahan
mentah).
Sebagai bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan dalam hal menyusun kebijakan, standardisasi dan fasilitasi di bidang industri hasil hutan
dan perkebunan maka program yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021
adalah Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
1.3 Struktur Organisasi
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan terdiri atas:
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Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi
pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan
industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha,
penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri
dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan
dan perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi
pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan
industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan
sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi
industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau
bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan
perkebunan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan
industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan
baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan
promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil
hutan dan perkebunan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri,
data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan
baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan
promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil
hutan dan perkebunan;
5. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0,
pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya
alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan
penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri,
pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan
penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan
dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:
1.

Subbagian Tata Usaha

2.

Kelompok Jabatan Fungsional
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Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional, global serta tetap berada dalam tatanan
sistem manajemen nasional. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta agar mampu
eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat,
suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perbaikan tersebut
perlu disusun dalam suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan
yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil.
Dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan
bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi,
tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program,
dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian
Perindustrian merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan alat bantu dan
merupakan tolok ukur dalam mengemban tugas. Dokumen Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024
sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020 melalui Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021.
Namun sehubungan dengan mulai mewabahnya virus COVID-19 pada awal tahun 2020 yang
mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global dan penurunan aktivitas ekonomi domestik
sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk
mencegah penyebaran pandemi tersebut, serta dengan diterbitkannya Perpres No. 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan dilakukannya refocusing
anggaran pada beberapa kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai,
maka pada bulan Desember 2021 dilakukan penyesuaian target kinerja jangka menengah pada Renstra
Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 yang pada akhirnya juga mengakibatkan dilakukannya
penyesuaian target kinerja pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, terutama pada sasaran
kinerja yang terdampak COVID-19 serta pada sasaran kinerja yang kegiatan-kegiatan pendukungnya
mengalami refocusing anggaran.
Berdasarkan Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024, maka
arah kebijakan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagai berikut:
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1.

Visi
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai salah satu unit kerja yang membantu
pelaksanaan tugas Menteri Perindustrian yang merupakan perpanjangan tangan Presiden di
bidang industri hasil hutan dan perkebunan, maka Visi Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”

2.

Misi
Mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden di atas, visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi
yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024. Misi Presiden dan Wakil Presiden
yang juga merupakan misi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yaitu:
(1) Peningkatan kualitas manusia indonesia;
(2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
(3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
(4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
(5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
(6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
(7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
(8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
(9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3.

Tujuan
Untuk membantu mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai
pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu “Meningkatnya peran industri hasil hutan dan
perkebunan dalam perekonomian nasional” yang diukur melalui indikator kinerja tujuan
sebagai berikut:
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020
– 2024
No

Indikator Kinerja Tujuan

2021

2021

Target
2022

2023

2024

Satuan

1

Pertumbuhan PDB industri
hasil hutan dan perkebunan

-1,23

1,02

3,19

5,07

5,45

%

2

Kontribusi PDB industri hasil
hutan dan perkebunan
terhadap PDB nasional

1,40

1,41

1,42

1,45

1,48

%
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4.

Sasaran Kinerja
Untuk mewujudkan tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan diperlukan upayaupaya sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi
perspektif stakeholder, perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif learn &
growth sebagai berikut:
Perspektif Stakeholder
(1) Sasaran Kinerja (SK1): Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan
dan perkebunan
Sasaran kinerja ini diukur melalui indikator kinerja (IK):
a. Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan
b. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan
Perspektif Customer
(2) Sasaran Kinerja (SK2): Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri
hasil hutan dan perkebunan
Sasaran kinerja ini diukur melalui indikator kinerja (IK):
a. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi
(3) Sasaran Kinerja (SK3): Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan
dalam negeri
Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IK):
a.
b.
c.

Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang
dan jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri hasil
hutan dan perkebunan

(4) Sasaran Kinerja (SK4): Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan
perkebunan
Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IK):
a.
b.
c.
d.

Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan
Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan
Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor
Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor
industri non migas

Perspektif Internal Process
(5) Sasaran Kinerja (SK5): Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil
hutan dan perkebunan
Sasaran kinerja ini diukur melalui indikator kinerja (IK):
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a. Rancangan peraturan kebijakan sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang
diselesaikan
b. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan
Perspektif Learn & Growth
(6) Sasaran Kinerja (SK6): Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IK):
a. Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti
(7) Sasaran Kinerja (SK7): Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan
evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IK):
a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan
prioritas nasional
b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan
Target indikator kinerja sasaran strategis Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
tahun 2020-2024 setelah mengalami penyesuaian target akibat mewabahnya virus COVID-19
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Sasaran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 – 2024
Program/
Kegiatan

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

Satuan

Perubahan Target
2020

2021

2022

2023

2024

Tujuan
Tj

Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional
1

Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan

%

-1,23

1,02

3,19

5,07

5,45

2

Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional

%

1,40

1,41

1,42

1,45

1,48

%

-

51,69

55,25

62,91

74,49

Rp Trilyun

20,92

21,52

23,97

32,88

37,16

%

1,95

1,96

1,97

2,01

2,05

%

-

75

80

85

90

Perspektif Stakeholder
SK1

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan
1

Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan

2

Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan

Perspektif Customer
SK2

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

1
SK3

SK4

Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi

Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri hasil hutan
dan perkebunan
1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan
jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
2

Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan

%

14

22

35

35

35

3

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

%

51,48

52,51

53,56

54,63

55,73

US$ Milyar

22,60

24,40

26,42

29,14

32,97

Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan
1

Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan
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Program/
Kegiatan

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

Satuan

Perubahan Target

2

Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan

%

2020
7,12

2021
7,98

2022
8,26

2023
10,31

2024
13,15

3

Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor

%

13,61

14,70

14,79

14,89

15,40

4

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

%

2,12

2,03

1,93

1,84

1,75

Perusahaan

5

10

17

18

19

Nilai

-

77

78

79

80

%

-

91,5

92

92,5

93

%

95,5

95,7

95,9

96,1

96,3

Nilai

78

78,2

78,4

78,6

78,8

Perspektif Internal Process
SK5

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan
1

Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan

Perspektif Learn & Growth
SK6

Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada layanan prima
1 Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
2

SK7

Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas
nasional
2

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan
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5.

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

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

COSTUMER PERSPECTIVE

STAKEHOLDERS
PERSPECTIVE

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

SK1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri
hasil hutan dan perkebunan

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

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

SK4. Meningkatnya penguasaan pasar
industri hasil hutan dan perkebunan

SK5. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan
sektor industri hasil hutan dan perkebunan

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

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

Gambar 2.1 Peta Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
6.

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama
Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan
Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
tersebut. Tujuan “Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam
perekonomian nasional” dan Sasaran Kinerja perspektif customer “Meningkatnya kemampuan
industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri hasil hutan dan perkebunan” ditetapkan
sebagai Kinerja Utama, serta Indikator Kinerja Tujuan (IKT) dan Indikator Kinerja (IK) dalam
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perspektif customer merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan yaitu:
(1) Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan
(2) Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional
(3) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan
jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
(4) Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan
7.

Program Kegiatan
Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melaksanakan ”Program Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan” yang didalamnya memuat kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
1)

Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

2)

Dukungan Manajemen

2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2021
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, maka disusun
rencana kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
Dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021
disusun pada awal tahun 2020. Pada saat itu, dokumen Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan tahun 2020-2024 sedang dalam proses penyusunan, oleh karena itu berdasarkan arahan
Biro Perencanaan, sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 menggunakan sasaran strategis dan indikator kinerja
dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020-2024
dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansinya terhadap kondisi yang terjadi. Penentuan
nilai target indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja tahun 2021 ditentukan melalui
mekanisme rapat yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan. Penentuan target tersebut dihitung berdasarkan prognosa atas data
realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dari rapat tersebut disepakati bahwa tujuan, sasaran kinerja dan
target kinerja yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja tahun 2021 untuk seluruh unit kerja
Eselon II di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagaimana tertuang
di dalam Nota Dinas Sekretaris Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan nomor
406/IA.1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal laporan rapat penyusunan Rencana Aksi dan Peta
Kinerja tahun 2019 serta penyusunan dokumen Rencana Kinerja tahun 2021.
Seiring dengan perkembangan penyusunan dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020-2024 dan ditetapkannya Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada
bulan Januari 2021 di mana target kinerja yang digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun
2021 mengacu kepada draft Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun
2020-2024, maka rencana kinerja yang semula telah disusun kemudian disesuaikan dengan
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perkembangan terakhir. Selain itu pada akhir Desember 2021 terdapat perubahan perkin 2021
dikarenakan adanya revisi renstra 2020-2024.
Untuk mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan, pada tahun 2021 semula Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 16.200.000.000,(Enam Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), namun sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri
Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja
Kementerian/Lembaga TA 2021, Surat Menteri Perindustrian Nomor B/9/M-IND/KU/II/2021 tentang
rekapitulasi Penghematan Anggaran Kementerian Perindustrian TA 2021 tanggal 19 Januari 2021, Surat
Menteri Perindustrian Nomor B/9/M-IND/KU/II/2021 tentang Realokasi Anggaran Dalam Rangka Bantuan
Masker Untuk Masyarakat tanggal 18 Mei 2021 tentang penghematan Belanja Kementerian/Lembaga
tahun 2021, Surat Sekertaris Jenderal No. N/662/SJ-IND.1/PR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang revisi
DIPA dalam rangka penghematan Anggaran Tunjangan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun
Anggaran 2021, serta Surat Sekertaris Jenderal No 8/404/SJ-IND/KU/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021
tentang revisi DIPA pemenuhan Refocusing Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021
sehingga alokasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 berubah menjadi
Rp 8.171.999.000 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Ribu Rupiaj)
Dengan adanya perubahan-perubahan target kinerja dan anggaran sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya, maka rencana kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun
2021 yang semula telah disusun kemudian disesuaikan dengan perkembangan terakhir menjadi
sebagai berikut:
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Tabel 2.3 Rencana Kinerja dan Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021
No

Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja

1

Tj

Meningkatnya
peran industri hasil
hutan dan
perkebunan dalam
perekonomian
nasional
2

Pertumbuhan
PDB industri
hasil hutan dan
perkebunan*

Kontribusi PDB
industri hasil
hutan dan
perkebunan
terhadap PDB
nasional*

Target

Satuan

1,02

%

Outcome/Intermediate/Output

Meningkatnya daya saing industri
hasil hutan dan perkebunan

1,41

Program/Output/Komponen

Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri
Berbasis Hasil Hutan dan
Perkebunan

Anggaran

8.171.999.000

%

Perspektif Stakeholder
No

Sasaran Kinerja

SK1

Meningkatnya
daya saing dan
kemandirian
industri hasil hutan
dan perkebunan

Indikator Kinerja

1

Utilisasi sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan

2021

51,69

Satuan

%

Outcome/Intermediate/Output

Meningkatnya kemampuan industri
hasil hutan dan perkebunan dalam
negeri

Program/Output/Komponen

Implementasi Konsep Rantai
Alur Bahan Baku Industri
Pengolahan Kayu Dan Rotan

Anggaran

1.297.255.000
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No

Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja

2

Nilai realisasi
investasi industri
hasil hutan dan
perkebunan

Target

21,52

Satuan

Rp Trilyun

Outcome/Intermediate/Output

Meningkatnya investasi sektor
industri hasil hutan dan
perkebunan

Program/Output/Komponen

Anggaran

Penyusunan Rsni Furnitur Dan
Pengolahan Kayu

204.032.000

Penyusunan Rsni Selulosa Dan
Karet

424.483.000

Penyusunan Rsni Hilir
Perkebunan Non Pangan

82.554.000

Perspektif Customer
No

Sasaran Kinerja

SK2

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

Indikator Kinerja

1

Kontribusi
ekspor produk
industri hasil
hutan dan
perkebunan
berteknologi
tinggi

2021

1,96

Satuan

%

Outcome/Intermediate/Output

Pemanfaatan teknologi 4.0 yang
makin meluas pada sektor industri
hasil hutan dan perkebunan

Program/Output/Komponen
Penyusunan Studi Kelayakan
(feasibility Study) Untuk
Pembangunan Pilot Plant
Industri Ivo/ilo (industrial
Vegetable Oil/industrial Lauric
Oil) Sebaga Bahan Baku
Industri Greenfuel/b100

Anggaran

846.500.000
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No

Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja

1

SK3

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

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

2

Substitusi impor
produk industri
hasil hutan dan
perkebunan*

3

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

Target

75

22

52,51

Satuan

Outcome/Intermediate/Output

Penyusunan Detail
Engineering Design (ded)
Untuk Pembangunan Pilot
Plant Industri Ivo/ilo
(industrial Vegetable
Oil/industrial Lauric Oil)
Sebagai Bahan Baku Industri
Greenfuel/b100

%

%

%

Program/Output/Komponen

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

Anggaran

1.210.330.000

Penyusunan Rekomendasi
Insentif Fiskal Industri Hasil
Hutan Dan Perkebunan

365.642.000

Penyusunan Rekomendasi
Peningkatan Ekspor Produk
Industri Hasil Hutan Dan
Perkebunan

493.047.000
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No

Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja

1

SK4

Meningkatnya
penguasaan pasar
industri hasil hutan
dan perkebunan

Nilai ekspor
produk industri
hasil hutan dan
perkebunan

Target

24,40

Satuan

Outcome/Intermediate/Output

US$ Milyar

2

Pertumbuhan
ekspor produk
industri hasil
hutan dan
perkebunan

7,98

%

3

Kontribusi
ekspor produk
industri hasil
hutan dan
perkebunan
terhadap total
ekspor

14,70

%

- Produk industri hasil hutan dan
perkebunan Indonesia makin di
kenal luas
- Terciptanya pangsa pasar baru
- Peningkatan ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan
- Peningkatan pemanfaatan
kerjasama internasional industri
hasil hutan dan perkebunan

Program/Output/Komponen

Anggaran

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

60.920.000

Penyusunan Business Plan
Industri Ivo/ilo (industrial
Vegetable Oil/industrial Lauric
Oil) Sebagai Bahan Baku
Industri Greenfuel/b100

785.000.000

'Penyusunan Rekomendasi
Implementasi Industri Aditif
Aspal Karet

230.232.000
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No

Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja

4

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

Target

Satuan

2,03

%

Outcome/Intermediate/Output

Program/Output/Komponen

Peningkatan Recovery Kertas
Bekas Dalam Negeri Sebagai
Bahan Baku Industri Kertas

Anggaran

284.590.000

Perspektif Internal Process
No

Sasaran Kinerja

Indikator Kinerja

SK5

Meningkatnya
pengendalian dan
pengawasan
sektor industri
hasil hutan dan
perkebunan

Pengendalian
dan pengawasan
industri di sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan

1

2021

10

Satuan

Perusahaan

Outcome/Intermediate/Output

Program/Output/Komponen

Terlaksananya pengawasan industri
yang dikendalikan

Penyusunan Konsep Desain
Industri Pengolahan Kayu Dan
Rotan Dalam Rangka Industrial
Intellegent

Anggaran

443.440.000

Perspektif Learn & Growth
No

Sasaran Kinerja

Indikator Kinerja

2021

Satuan

Outcome/Intermediate/Output

Program/Output/Komponen

Anggaran
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No

SK6

Sasaran Tujuan

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

Indikator Kinerja

1

Nilai kearsipan
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan

2

Rekomendasi
hasil
pengawasan
internal yang
telah
ditindaklanjuti

Target

77

91,5

Satuan

Outcome/Intermediate/Output

Program/Output/Komponen

Anggaran

Nilai

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

Layanan Kearsipan Direktorat
Industri Hasil Hutan Dan
Perkebunan

30.120.000

%

Terselenggaranya rekomendasi
hasil pengawasan internal yang
telah ditindaklanjuti yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada
layanan prima

Koordinasi Dan Identifikasi Isu
Aktual Industri Hasil Hutan
Dan Perkebunan

564.827.000

20

No

SK7

Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja

Target

Satuan

1

Tingkat
kesesuaian
dokumen
perencanaan
dengan rencana
program dan
kegiatan
prioritas nasional

95,7

2

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

78,2

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

Outcome/Intermediate/Output

Program/Output/Komponen

Anggaran

%

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

Dokumen Perencanaan
Pengembangan Industri Hasil
Hutan Dan Perkebunan

237.743.000

Nilai

Terselenggaranya pengelolaan
SAKIP yang berkualitas

Monitoring Dan Evaluasi
Kinerja Industri Hasil Hutan
Dan Perkebunan

611.284.000
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2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dengan didukung pembiayaan dan
mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka pada bulan Januari tahun 2021 ditetapkan
Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021
yang merupakan dokumen resmi penugasan dari Menteri Perindustrian kepada Direktur Jenderal
Industri Hasil hutan dan perkebunan untuk melaksanakan program kegiatan dalam mencapai tujuan
dan sasaran strategis organisasi dan diteruskan Kembali kepada Direktur Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan. Namun sehubungan dengan mulai mewabahnya virus COVID-19 yang mengakibatkan
terjadinya pelemahan ekonomi global dan penurunan aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran
pandemi tersebut, serta dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021
tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, Surat
Menteri Perindustrian Nomor B/9/M-IND/KU/II/2021 tentang rekapitulasi Penghematan Anggaran
Kementerian Perindustrian TA 2021 tanggal 19 Januari 2021, Surat Menteri Perindustrian Nomor B/9/MIND/KU/II/2021 tentang Realokasi Anggaran Dalam Rangka Bantuan Masker Untuk Masyarakat tanggal 18
Mei 2021 tentang penghematan Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2021, Surat Sekertaris Jenderal No.
N/662/SJ-IND.1/PR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang revisi DIPA dalam rangka penghematan Anggaran
Tunjangan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021, serta Surat Sekertaris Jenderal No
8/404/SJ-IND/KU/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang revisi DIPA pemenuhan Refocusing Anggaran
Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021 maka pada bulan Desember 2021 dilakukan
penyesuaian target kinerja jangka menengah pada Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024.
Perubahan target kinerja jangka menengah ini mengakibatkan dilakukannya penyesuaian target kinerja
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021, terutama pada sasaran kinerja yang
terdampak COVID-19 serta pada sasaran kinerja yang kegiatan-kegiatan pendukungnya mengalami
refocusing anggaran.
Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 setelah
mengalami penyesuaian target akibat adanya pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021
Tujuan
No
Tj

No
SK1

No

Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja
Pertumbuhan PDB industri hasil
1
hutan dan perkebunan*
Meningkatnya peran industri hasil
hutan dan perkebunan dalam
Kontribusi PDB industri hasil
perekonomian nasional
2 hutan dan perkebunan terhadap
PDB nasional*
Perspektif Stakeholder
Sasaran Kinerja
Indikator Kinerja
Utilisasi sektor industri hasil
1
Meningkatnya daya saing dan
hutan dan perkebunan
kemandirian industri hasil hutan
Nilai realisasi investasi industri
dan perkebunan
2
hasil hutan dan perkebunan
Sasaran Kinerja

Perspektif Customer
Indikator Kinerja

Target

Satuan

1,02

%

1,41

%

2021

Satuan

51,69

%

21,52

Rp Trilyun

2021

Satuan
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SK2

SK3

SK4

No
SK5
No

SK6

SK7

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

Kontribusi ekspor produk industri
hasil hutan dan perkebunan
berteknologi tinggi
Persentase nilai capaian
penggunaan produk dalam
1 negeri dalam pengadaan barang
dan jasa Direktorat Industri Hasil
Meningkatnya kemampuan
Hutan dan Perkebunan*
industri barang dan jasa dalam
Substitusi impor produk industri
negeri sektor industri hasil hutan
2
hasil hutan dan perkebunan*
dan perkebunan
Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) (Rerata Tertimbang)
3
produk industri hasil hutan dan
perkebunan
Nilai ekspor produk industri hasil
1
hutan dan perkebunan
Pertumbuhan ekspor produk
2 industri hasil hutan dan
perkebunan
Meningkatnya penguasaan pasar
Kontribusi ekspor produk industri
industri hasil hutan dan
3 hasil hutan dan perkebunan
perkebunan
terhadap total ekspor
Rasio impor bahan baku industri
hasil hutan dan perkebunan
4
terhadap PDB sektor industri non
migas
Perspektif Internal Process
Sasaran Kinerja
Indikator Kinerja
Meningkatnya pengendalian dan
Pengendalian dan pengawasan
pengawasan sektor industri hasil
1 industri di sektor industri hasil
hutan dan perkebunan
hutan dan perkebunan
Perspektif Learn & Growth
Sasaran Kinerja
Indikator Kinerja
Nilai kearsipan Direktorat
Terwujudnya birokrasi Direktorat
1 Industri Hasil Hutan dan
Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
Perkebunan yang efektif, efisien,
Rekomendasi hasil pengawasan
dan berorientasi pada layanan
2 internal yang telah
prima
ditindaklanjuti
Tingkat kesesuaian dokumen
perencanaan dengan rencana
1
Meningkatnya kualitas
program dan kegiatan prioritas
perencanaan, penyelenggaraan
nasional
dan evaluasi program kegiatan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
pada Direktorat Industri Hasil
Instansi Pemerintah (SAKIP)
Hutan dan Perkebunan
2
Direktorat Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
1

1,96

%

75

%

22

%

52,51

%

24,40

US$ Milyar

7,98

%

14,70

%

2,03

%

2021

Satuan

10

Perusahaan

2021

Satuan

77

Nilai

91,5

%

95,7

%

78,2

Nilai
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Capaian Kinerja
Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024.
Akuntabilitas kinerja yang diukur dalam rangka menggambarkan capaian kinerja Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 mencakup analisis capaian kinerja tujuan, sasaran strategis,
Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Program Prioritas Nasional, Rencana Strategis Jangka
Menengah, capaian dokumen perencanaan jangka menengah lainnya (RIPIN/KIN) dan analisis
penggunaan sumber daya. Analisis yang disajikan dilengkapi dengan perbandingan capaian pada
tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat
diperbandingkan karena pada tahun sebelumnya tidak digunakan sebagai indikator kinerja.
Sehubungan dengan adanya revisi rencana strategis yang juga berdampak adanya revisi pejanjian
kinerja di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, maka yang terlampir untuk keseluruhan
capaian kinerja adalah capaian kinerja yang ditampilkan pada revisi terakhir di tahun 2021
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2021
adalah “Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional”.
Capaian indikator kinerja tujuan tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1. Capaian IKT Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tujuan
Meningkatnya
peran industri
hasil hutan
dan
perkebunan
dalam
perekonomian
nasional

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1
2

Pertumbuhan PDB
industri hasil hutan dan
perkebunan
Kontribusi PDB industri
hasil hutan dan
perkebunan terhadap
PDB nasional

2020

Satuan

2021

T

R

T

R

C

%

-1,23

-3,03

1,02

(0,03)

0

%

1,40

1,38

1,41

1,37

97,16

a. IKT “Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan” tahun 2021 ditargetkan sebesar
1,02%. Berdasarkan data yang dirilis BPS, pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan
tahun 2021 terkoreksi sebesar -0,03% sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 0%
karena tidak berada di angka positif. Laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan
pada tahun 2021 masih belum pulih akibat dampak dari covid-19 sejak awal tahun 2020, sejak
tahun 2020 pertubuhan pdb industri hasil hutan dan perkebunan masih belum menunjukkan
pertumbuhan berarti menuju arah positif, ditambah lagi dengan adanya Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) level tertentu, di hampir seluruh daerah di Indonesia
sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas industri yang jika dilihat dari angkanya
untuk industri hasil hutan dan perkebunan sendiri, jika dilihat dari industri telah menunjukkan
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angka peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang angkanya terkoreksi -3,03%.
Penurunan sangat tajam di tahun 2020 dan 2021 ini terjadi akibat dari melemahnya
perekonomian global sejalan dengan mewabahnya COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal
tahun 2020. Dari sisi domestik, menurunnya kondisi perekonomian nasional terjadi sebagai
akibat dari adanya pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) sampai dengan level tertentu di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran pandemi
COVID-19. Penurunan laju pertumbuhan/perlambatan terjadi pada hampir seluruh sektor
industri hasil hutan dan perkebunan namun di tahun 2021 beberapa industri telah mengalami
kenaikan dibandingkan dengan pada tahun 2020. Pada sektor industri kayu, barang dari kayu dan
gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, laju
pertumbuhan mengalami penurunan dari -2,16% pada tahun 2020 menjadi -3,71%, sedikit
menurun namun masih mengalami pertumbuhan positif. Covid 19 juga cukup berdampak pada
kurang lebih 310.000 karyawan yang bergelut di industri kayu, pada saat covid 19 varian delta
merebak di Indonesia, terdapat pengurangan karyawan yang cukup signifikan pada saat
pelaksanaan PPKM level 3 dan 4, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan izin operasional
untuk sektor essensial sehingga mengakibatkan hal tersebut. Industri hasil hutan dan perkebunan
sebagian besar masuk dalam industri essensial, yakni industri yang bukan diprioritaskan untuk
tetap beroperasi maksimal di kala pandemi covid 19.
Sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan dibanding 2021 adalah sektor industri
kertas dan percetakan, data sementara dari 0,22% pada tahun 2020, menurun menjadi -2,89%
pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan
menurunnya daya beli masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri sehingga adanya
penurnan pesanan produk furnitur dari pasar global. Penurunan permintaan dari luar negeri
menyebabkan anjloknya nilai ekspor produk kertas dan percetakan. Selain itu, biaya pengiriman
kargo yang meningkat berkali kali lipat dari sebeulmnya sampai dengan saat ini belum dapat
ditanggulangi sehingga mengakibatkan menurunnya kegiatan ekspor kertas dan barang dari
kertas. Selain itu tuduhan dumping dan subsidi dari pihak Amerika dan Australia mengakibatkan
menurunnya ekspor kertas dan barang dari kertas. Permasalahan terkait Non Tarief Barrier
(Pemberlakuan wajib standar Negara Tujuan India, Penetapan Kuota Impor Kertas Sigaret di
Vietnam, rendahnya keberterimaan standar Indonesia di negara tujuan juga mempengaruhi
terjadinya penurunan tersebut.
Sektor industri furniture dilihat dari sisi pertumbuhan PDB pada tahun 2020 ada di angka -3,36%
sedangkan pada 2021 ada di angka 8,16% terjadi peningkatan dikarenakan anggaran belanja
masyarakat yang tadinya bergerak pada barang barang tersier seperti property dan kendaraan
mulai menunjukkan peralihan kepada furniture. Meskipun kontribusi industri furniture terhadap
PDB non migas sebesar 1,43% namun industri ini memiliki kapasitas produksi di angka 2,9 juta
ton/tahun, dengan total perusahaan sebanyak 1343 perusahaan yang juga sangat berpengaruh
kepada pencapaian direktorat industri hasil hutan dan perkebunan apabila terjadi permasalahan
tekait ekspor impor. Meskipun pandemi covid 19 belum berakhir namun peningkatan ekspor
dapat dilakukan oleh industri furniture ditengah pandemi yang masih belum usai di tahun 2021.
Eksportir terbesar furnitur dunia tahun 2020 adalah China, diikuti oleh Jerman, Polandia, Italia,
dan Vietnam, saat ini Indonesia masih menempati posisi ke 20 eksportir di seluruh dunia.
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b. IKT “Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional” tahun 2021
ditargetkan sebesar 1,41%. Berdasarkan data yang dirilis BPS, kontribusi PDB industri hasil hutan
dan perkebunan terhadap PDB nasional tahun 2021 adalah sebesar 1,37% sampai dengan
sehingga nilai capaian untuk indikator ini adalah sebesar 97,16%. Kontribusi ini mengalami
kenaikan jika dibandingkan kontribusi pada tahun 2020, bahkan terus meningkat dan mencapai
angka tertinggi sejak 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin signifikannya kontribusi sektor
industri hasil hutan dan perkebunan jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Perlu
dipahami bahwa peningkatan kontribusi pada salah satu sektor, maka berarti terjadi penurunan
kontribusi pada sektor lainnya.Dari kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap
PDB nasional sektor industri kertas dan barang dari kertas serta industri pencetakan dan
reproduksi media rekaman berkontribusi sebesar 3,84% terhadap PDB nasional, industri kayu,
barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan
sejenisnya sebesar 2,60%, dan terakhir industri furnitur sebesar 1,43%.
Industri hasil hutan dan perkebunan menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan
perekonomian nasional yang dapat dilihat dari semakin besarnya kontribusi PDB yang diberikan,
serta merupakan kontributor PDB terbesar pada sektor industri pengolahan non-migas selain
makanan dan minuman. Sejak tahun 2015-2021, kontribusi PDB sektor industri hasil hutan dan
perkebunan terus mengalami peningkatan. Potensi ini antara lain karena didukung pasar
domestik yang besar, sumber daya pertanian berlimpah sebagai sumber bahan baku industri hasil
hutan dan perkebunan dalam negeri, serta munculnya beberapa pemain industri hasil hutan dan
perkebunan nasional yang sudah mampu bersaing di tingkat global.
Pada Industri kertas, kenaikan pada kontribusi PDB disebabkan Meningkatnya penggunaan kertas
bekas dari dalam negeri pada sebesar 11% karena telah dilaksanakan business matching
peningkatan recovery rate kertas bekas, selain itu Usulan penambahan sektor industri kertas
(sebanyak 9 perusahaan) sebagai penerima fasilitas manfaat harga gas bumi tertentu juga telah
dilakukan di 2021, ditambah lagi Usulan kode HS baru (Dissolving Pulp dan Kertas Sigaret) dan
penambahan nilai Bea Masuk/MFN kertas sigaret pada BTKI 2022 juga telah dilaksanakan.
Pada Industri kayu rotan dan juga furniture, kenaikan pada kontribusi PDB disebabkan Adanya
fenomena reorganisasi signifikan belanja rumah tangga akibat pandemi, yaitu peralihan dari
hiburan, pariwisata dan transportasi, ke sektor lain seperti produk teknologi dan kebutuhan
menata/renovasi rumah. Selain itu beberapa negara memberlakukan kebijakan bea masuk antidumping atas impor berbagai jenis produk panel kayu (khususnya MDF) yang digunakan dalam
furnitur dalam rangka melindungi industri dalam negeri, misalnya yang dilakukan oleh India.
Ditambah lagi Meningkatnya permintaan dari sektor konstruksi untuk memenuhi kebutuhan
perumahan di kawasan Asia-Pasifik menjadi pendorong pertumbuhan pasar produk panel kayu,
contohnya di India, China, Jerman, Perancis, dan Indonesia.
Pada Industri kemurgi sendiri, yang mana kemurgi adalah cabang dari teknik kimia yang
berhubungan dengan memproduksi barang industri bersumber dari bahan pertanian. Dengan
demikian, Industri Kemurgi adalah Industri yang menghasilkan barang – barang kemurgi secara
komersial; umumnya berupa produk terbarukan yang berwawasan lingkungan, lestari
berkelanjutan, dan mampu mensubstitusi produk serupa yang berasal dari sumber tidak
terbarukan (petrochemical based) temasuk salah satu binaan industri hasil hutan dan
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perkebunan. Pada tahun 2021 Capaian Program B30 pada Tahun 2021, yang mana masuk dalam
Industri Kemurg sesuai dengan yang disampaikan Dirjen IA pada Jumpa Pers akhir tahun 2021
Kemenperin sebesar 9,02 juta KL sehingga dapat melakukan penghematan devisa sampai dengan
USD 4,54 Miliyar. Meskipun terdapat Tuduhan Dumping oleh Uni Eropa atas Ekspor Fatty Acid,
namun sudah dilakukan penanganan difasilitasi DPP Kemendag atas dukungan data teknis
Kemenperin di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Tuduhan kandungan Senyawa
karsinogenik 3-MCPDE – GE pada minyak sawit juga turut mempengaruhi pertumbuhan PDB
direktorat industri hasil hutan dan perkebunan.
Berdasarkan data pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian rata-rata target Indikator Kinerja
Tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 adalah sebesar 48,58% di mana
terdapat dari 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja
Perspektif Stakeholder
(1) Sasaran kinerja pertama (SK1) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil
hutan dan perkebunan” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:
Tabel 3.2. Capaian IKSP Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
Tujuan
Meningkatnya
daya saing
dan
kemandirian
industri hasil
hutan dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1
2

Utilisasi sektor industri
hasil hutan dan
perkebunan
Nilai realisasi investasi
industri hasil hutan dan
perkebunan

2020

Satuan
T

2021
R

T

R

C

%

-

51,69

65,99

127,65

Rp
Trilyun

20,92

21,52

24,58*

114,23

a. IKSP “Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan target sebesar 51,69%.
Sehubungan dengan baru diberlakukannya target utilisasi sebagai indicator kinerja di
tahun 2021 maka belum ada data yang menunjukkan perkembangan utilisasi dari tahun
tahun sebelumnya. Berdasarkan data hasil rapat utilisasi sektor industri yang dirilis oleh
Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian berdasarkan laporan yang diinput
perusahaan di IOMKI dan SIINAS, dari yang ditargetkan yang telah disampaikan
sebelumnya, tercapai di angka 65,99% sehingga persentase capaiannya mencapai
127,65%, hal ini terjadi apabila di pisah untuk masing masing sektor yang ada di industri
hasil hutan dan perkebunan maka akan diperoleh industri kayu sebesar 45,06%, kemudian
dari industri kertas mencapai 84,28%, selanjutnya ada industri percetakan yang memiliki
utilisasi 56,10% dan yang terakhir ada industri furniture yang memiliki nilai utilisasi 78,13%.
Hal ini disebabkan karena terdapat stimulus fiskal dan moneter (lebih tinggi dari
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implementasi saat krisis 2008) sangat membantu mendorong permintaan masyarakat
tetap terjaga untuk industri beberapa industri hasil hutan dan perkebunan sehingga
perusahaan tetap bisa bertahan dan beroperasi sehingga berdampak pada meningkatnya
persentase utilitas di kala pandemi Covid-19. Selain itu Adanya fenomena reorganisasi
signifikan belanja rumah tangga akibat pandemi, yaitu peralihan dari hiburan, pariwisata
dan transportasi, ke sektor lain seperti produk teknologi dan kebutuhan menata/renovasi
rumah berdampak pada peningkatan utilisasi di sector industri furniture. Selain berita
positif terkait utilisasi, terjadi penurunan utilisasi pada industri percetakan seperti yang
dikemukakan oleh beberapa Industri percetakan, hal ini dikarenakan hampir di seluruh
dunia dan juga Indonesia, kebutuhan pada penggunaan kertas juga mulai menurun karena
mulai menerapkan prinsip “Go Green”, tanda tanda penurunan produksi sebenarnya
sudah mulai terasa sejak sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia yang akhirnya
penurunan produksi tersebut diperparah pasca pandemi.
b. Berdasarkan data dari BKPM saat ini bernama Kementerian Investasi, untuk realisasi IKSP
“Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan” pada tahun 2021 adalah
sebesar 24,58 Triliun Rupiah. Dengan target sebesar 21,52 Triliun Rupiah maka capaian
untuk indikator ini adalah sebesar 114,23%. Nilai investasi ini meningkat drastis jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 13,08 Triliun Rupiah.
Pada sektor industri hasil hutan dan perkebunan tahun 2021, pertumbuhan investasi
terbesar terjadi pada sektor industri kertas dan barang dari kertas yang meningkat secara
signifikan mencapai 88,51% dengan nilai investasi mencapai 16,46 Trilyun Rupiah jika
dibandingkan dengan jumlah investasi pada tahun 2020 sebesar 8,73 Trilyun Rupiah..
Selain sektor tersebut, sektor lainnya mengalami penurunan nilai investasi pada tahun
2021 adalah sektor industri furnitur yang menurun sebesar 31,94%, sektor industri
pengolahan kayu, dan terakhir sektor industri pencetakan dan reproduksi media rekaman.
Peningkatan investasi pada sektor industri kertas antara lain didukung oleh adanya
peralihan produksi di mana untuk menopang usaha agar terus berjalan di masa pandemi,
industri terus mencari alternatif dengan melakukan diversifikasi, yaitu terjadi peralihan
produksi pada komoditi kertas sebagai penopang industri kesehatan seperti kertas tisu
ataupun masker. Sementara itu, dalam masa pandemi, kertas untuk kebutuhan kemasan
justu mengalami peningkatan karena tingginya aktivitas belanja online. Adanya
diversifikasi dan peningkatan permintaan kertas kemasan mendorong pelaku usaha untuk
melakukan investasi baru, seperti perluasan pabrik, upgrading mesin, debottlenecking, dan
restrukturisasi pabrik agar mampu mengejar peningkatan volume produksi yang terjadi
karena adanya permintaan yang tinggi.
Selain itu peningkatan investasi didukung juga seiring keberhasilan direktorat industri hasil
hutan dan perkebunan membuat total Rancangan SNII Yang Disusun/direvisi Di Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan sebanyak 15 buah, yang terdiri dari 10 RSNI di Subdirektorat
Industri Selulosa dan Karet, 4 RSNI di Subdirektorat Industri Kayu Rotan dan Bahan Alam
Lainnya serta 1 Rpermenperin di Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.
Secara umum, penurunan nilai investasi pada beberapa sektor industri hasil hutan dan
perkebunan sangat dipengaruhi oleh berlangsungnya pandemi COVID-19 yang
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menyebabkan pelemahan ekonomi global sehingga menurunkan minat investor untuk
menanamkan modalnya.

Tabel 3.3. Capaian IKSP Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan
Customer
Penguatan
Implementasi
Making
Indonesia 4.0
di sektor
Industri hasil
hutan dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1

Kontribusi ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan berteknologi
tinggi

2020

Satuan
%

2021

T

R

T

R

C

1,95

1,88

1,96

2,38

121,52

a. IKSP “Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi”
dengan target sebesar 1,96%. Berdasarkan data ekspor impor dari BPS, nilai ekspor produk
industri berteknologi tinggi sektor industri sebesar 2,38% maka pencapaian untuk target
nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi sektor industri capaiannya di angka 121,52%,
. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana indikator ini baru dijadikan sasaran kinerja
industri hasil hutan dan perkebunan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana
sebelumnya di tahun 2020 realisasi mencapai 1,88% sedangkan di 2021 mencapai 2,38%.
Ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi didominasi oleh
produk-produk dari sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang termasuk ke dalam
kategori medium-high-technology yaitu produk-produk hilir turunan sawit seperti asam
stearat, asam oleat, PFAD, dst. Sejalan dengan meningkatnya nilai ekspor produk turunan
sawit pada tahun 2021, nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan
berteknologi tinggi juga mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga
komoditi pada tahun 2021. Produksi CPO : Tahun 2019 ±47,18 Juta Ton, Tahun 2020 ±47,03
Juta Ton. Apabila ditambah produksi CPKO, sekitar 10% dari produksi CPO, total produksi
minyak Sawit tahun 2019: ±51,83 Juta Ton dan pada tahun 2020: ±52,58 Juta Ton.
Selain itu salah satu program yang membantu keberhasilan indikator ini adalah Tersusunnya
dokumen fs (feasibility study) untuk pembangunan pilot plant Industri Ivo/ilo (industrial
Vegetable Oil/industrial Lauric Oil) Sebaga Bahan Baku Industri Greenfuel/b100 dalam
rangka peningkatan kontribusi ekspor industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi
tinggi telah berhasil dilaksanakan.

(2) Sasaran kinerja ketiga (SK3) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya kemampuan industri barang dan
jasa dalam negeri sektor industri hasil hutan dan perkebunan” yang diukur melalui
indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:
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Tabel 3.4. Capaian IKSP Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri
sektor industri hasil hutan dan perkebunan
Tujuan
Meningkatnya
kemampuan
industri
barang dan
jasa dalam
negeri sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1

2
3

Persentase nilai capaian
penggunaan produk
dalam negeri dalam
pengadaan barang dan
jasa Direktorat Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Substitusi impor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan
Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) (Rerata
Tertimbang) produk
industri hasil hutan dan
perkebunan

2020

Satuan

2021

T

R

T

R

C

%

-

-

75

93,80

125,07

%

14

-

22

16

72,73

%

51,48

57,33

52,51

64,40

122,64

a. IKSP “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang
dan jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” indikator kinerja tersebut
merupakan salah satu indikator kinerja utama pada industri hasil hutan dan perkebunan
yang penilaiannya ada di http://tkdn.kemenperin.go.id/timnas/. Pada tahun 2021 terdapat
11 kegiatan dari industri hasil hutan dan perkebunan yang pada realisasi pengadaan barang
dan jasa. Total pagu anggaran yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp 4.592.866.000,terdapat nilai kontrak dan realisasi p3dn sebesar Rp 4.306.841.650,- maka realisasi
pencapaian persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
direktorat industri hasil hutan dan perkebunan adalah sebesar 93,8% dari yang ditargetkan
sebesar 75%. Dari data tersebut capaiannya mencapai 125,07% yang mana sasaran kegiatan
tersebut baru ada pada tahun 2021 sehingga tidak ada penjelasan data mengenai tahun
tahun sebelumnya, pada tahun 2021, untuk mendukung kinerja ini salah satu kegiatan dari
direktorat industri hasil hutan dan perkebunan adalah tersusunnya Detail Engineering
Design (ded) Untuk Pembangunan Pilot Plant Industri Ivo/ilo (industrial Vegetable
Oil/industrial Lauric Oil) Sebagai Bahan Baku Industri Greenfuel/b100, karena kegiatan ini
menggunakan pihak ke3 untuk pengadaan barang dan jasa yang ternyata masuk dalam
kategori jasa dan outputnya 100% menggunakan produk dalam negeri
b. IKSP “Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan” sasaran kegiatan ini
merupkan salah satu dari indikator kinerja utama dari direktorat industri hasil hutan dan
perkebunan. Sasaran kinerja subtitusi impor juga baru dimasukkan sebagai sasaran kinerja
pada tahun 2021 sehingga belum ada data sebelumnya yang ditampilkan sebagai data
perbandingan. Sebagai salah satu binaan dari Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan, daya saing industri pulp dan kertas nasional cukup kuat. Namun masih ada
permasalahan utama yang dihadapi dan perlu diwaspadai oleh industri pulp dan kertas:
jaminan ketersediaan bahan baku, perdagangan internasional (tuduhan dumping,
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subsidi,dan pengenaan BM tinggi di beberapa negara tujuan ekspor), insentif bahan
penolong dan energi serta iklim usaha/investasi, yang apabila permasalahan tersebut tidak
diselesaikan tentu akan mengakibatkan menurunnya ekspor, bahkan menignkatkan impor
produk jadi. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah mengusulkan substitusi
impor pada industri kertas uang, kertas sigaret, dan kertas berbahan baku kertas bekas.
Total terdapat 18 Kode HS yang menjadi usulan substitusi impor di Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan yang terdiri dari 1 kode HS produk kertas uang, 4 kode HS produk
kertas sigaret, dan 13 kode HS produk kertas berbahan baku kertas bekas. Dari 18 kode HS
produk yang sebelumnya telah disampaikan hasil penurunan Substitusi impor produk
industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan bulan Desember 2021 dari yang
ditargetkan di angka 22% tercapai di angka 16% sehingga pencapaian subtitusi impornya ada
di angka 72%. Untuk itu pada tahun 2021 direktorat industri hasil hutan dan perkebunan
membuat roadmap subtitusi impor yang bekerjasama dengan fakultas bisnis Institut
Pertanian Bogor untuk menunjang peningkatan target subtitusi impor.
c. IKSP “Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)” dengan target
sebesar 52,51%. Berdasarkan pemantauan sertifikasi TKDN pada laman web
http://tkdn.kemenperin.go.id/, pada tahun 2021 terdapat 667 perusahaan yang telah
mengajukan sertifikasi TKDN yang merupakan produk industri hasil hutan dan perkebunan
dengan nilai rata-rata berdasarkan sertifikat TKDN yang telah diterbitkan adalah sebesar
64,40% sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 122,64%. Realisasi ini
jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan angka dimana pada tahun
2020 dari yang ditargetkan 51,48% tercapai di angka 57,33% .
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan cara yang dilakukan oleh Pemerintah
untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan kepada
produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta untuk memperkuat
struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen,
teknologi dan SDM dari dalam negeri. Meskipun telah dibentuk Pusat P3DN, namun
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tetap memiliki tugas untuk terus mendorong
agar industri melakukan sertifikasi TKDN pada produk-produknya melalui penyusunan
kebijakan yang mendukung peningkatan sertifikasi produk dalam negeri. Untuk itu pada
tahun 2021 direktorat industri hasil hutan dan perkebunan membuat roadmap tingkat
komponen dalam negeri yang bekerjasama dengan fakultas bisnis Institut Pertanian Bogor
untuk menunjang peningkatan target subtitusi impor.
(3) Sasaran Kinerja keempat (SK4) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan
perkebunan” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:
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Tabel 3.5. Capaian IKSP Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri hasil hutan dan
perkebunan
Tujuan
Meningkatnya
penguasaan
pasar industri
hasil hutan
dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1
2
3

4

Nilai ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan
Pertumbuhan ekspor
produk industri hasil
hutan dan perkebunan
Kontribusi ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap
total ekspor
Rasio impor bahan baku
industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap
PDB sektor industri non
migas

2020

Satuan

2021

T

R

T

R

US$
Milyar

22,60

15,6

24,40 28,61 117,24

%

7,12

-7,80

7,98

%

13,61

3,92

14,70 15,08 102,59

%

2,12

11,87

2,03

8,01

3,19

C

100,41

63,45

a. IKT “Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan” dari target tahun 2021
sebesar 24,4 Milyar USD, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk industri
hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2021 adalah sebesar 28,61 Milyar USD, sehingga
capaian untuk indikator ini adalah sebesar 117,24%. Nilai ekspor tahun 2021 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan nilai ekspor 2020 yang berada di angka 15,6 Milyar USD
Peningkatan nilai ekspor terjadi pada sektor industri turunan kelapa sawit, yakni Kinerja
Ekspor Produk Kelapa Sawit yang mencapai 35,88 JutaTon secara volume dan USD 28,99
Miliar secara nominal, namun dikarenakan industri turunan kelapa sawit juga masuk dalam
industri makanan, maka hasil ini akan diakumulasikan Kembali dengan kelapa sawit yang
digunakan pada industri makanan. Dari total yang telah disebutkan sebelumnya hanya 24
jenis produk yang terkena Lartas (Pungutan ekspor), diperkirakan sekitar 89% volume dan
81 %-nilai dari total ekspor produk sawit nasional.
Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke negara-negara tujuan
seperti China, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak
signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari India. Dengan dukungan
pemerintah terhadap program biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia
juga terus berkembang. Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya
bisa berarti bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan berhenti di tahuntahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium
konversi lahan gambut.
Peningkatan selanjutnya terjadi pada komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu dari
sebesar 1,51 Milyar USD pada tahun 2020, meningkat menjadi sebesar 1,66 Milyar USD pada
tahun 2021. Meskipun dalam situasi pandemi, namun komoditi furnitur tetap mengalami
peningkatan ekspor pada tahun 2021. Hal ini antara lain terjadi karena mulai normalnya
aktivitas di negara tujuan ekspor seiring dengan pemberian vaksin COVID-19. Pemulihan
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kegiatan ekspor akan sangat erat kaitannya dengan kecepatan tersedianya vaksin di masingmasing negara tujuan ekspor furnitur Indonesia. Trend perbaikan industri furnitur
diperkirakan akan berjalan secara bertahap hingga semester I tahun 2022. Hal itu tentu akan
memperbaiki kondisi sejumlah produsen furnitur dalam negeri.
Pada komoditi hasil pencetakan umum dan khusus juga mengalami peningkatan dari 32,41
Juta USD menjadi sebesar 37,05 Juta USD. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada karet
hulu, kertas dan barang dari kertas, pengolahan tembakau dan kayu. Penurunan ekspor ini
secara umum merupakan dampak dari berlangsungnya pandemi COVID-19 yang
menyebabkan adanya penurunan daya beli serta sebagai akibat dari adanya pembatasan
aktivitas/lockdown di negara-negara tujuan ekspor.
Secara umum peningkatan nilai ekspor industri hasil hutan dan perkebunan ini antara lain
dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga komoditi produk turunan sawit (karena ekspor
industri hasil hutan dan perkebunan didominasi oleh produk turunan sawit dan juga industri
furnitur). Sampai dengan tahun 2021, target nilai ekspor telah berhasil tecapai juga
dikarenakan adanya program Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional sehingga secara tidak langsung
berdampak pada kenaikan ekspor

b. IKSP “Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan” dengan target
sebesar 7,98%. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk industri hasil
hutan dan perkebunan tahun 2020 adalah sebesar 15,6 Milyar USD dan nilai ekspor tahun
2021 adalah sebesar 28,61 Milyar USD sehingga terjadi pertumbuhan ekspor sebesar 8,01%.
Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100,81%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020
pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekspor sektor industri hasil hutan dan perkebunan
sebesar 8,01%, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekspor industri hasil hutan dan
perkebunan mengalami penurunan sebesar -7,8%.
Peningkatan nilai ekspor terjadi pada sektor industri turunan kelapa sawit, yakni Kinerja
Ekspor Produk Kelapa Sawit yang mencapai 35,88 JutaTon secara volume dan USD 28,99
Miliar secara nominal, namun dikarenakan industri turunan kelapa sawit juga masuk dalam
industri makanan, maka hasil ini akan diakumulasikan Kembali dengan kelapa sawit yang
digunakan pada industri makanan. Dari total yang telah disebutkan sebelumnya hanya 24
jenis produk yang terkena Lartas (Pungutan ekspor), diperkirakan sekitar 89% volume dan
81 %-nilai dari total ekspor produk sawit nasional.
Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke negara-negara tujuan
seperti China, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak
signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari India. Dengan dukungan
pemerintah terhadap program biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia
juga terus berkembang. Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya
bisa berarti bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan berhenti di tahuntahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium
konversi lahan gambut.
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Peningkatan selanjutnya terjadi pada komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu dari
sebesar 1,51 Milyar USD pada tahun 2020, meningkat menjadi sebesar 1,66 Milyar USD pada
tahun 2021. Meskipun dalam situasi pandemi, namun komoditi furnitur tetap mengalami
peningkatan ekspor pada tahun 2021. Hal ini antara lain terjadi karena mulai normalnya
aktivitas di negara tujuan ekspor seiring dengan pemberian vaksin COVID-19. Pemulihan
kegiatan ekspor akan sangat erat kaitannya dengan kecepatan tersedianya vaksin di masingmasing negara tujuan ekspor furnitur Indonesia. Trend perbaikan industri furnitur
diperkirakan akan berjalan secara bertahap hingga semester I tahun 2021. Hal itu tentu akan
memperbaiki kondisi sejumlah produsen furnitur dalam negeri.
Pada komoditi hasil pencetakan umum dan khusus juga mengalami peningkatan dari 32,41
Juta USD menjadi sebesar 37,05 Juta USD. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada karet
hulu, kertas dan barang dari kertas, pengolahan tembakau dan kayu. Penurunan ekspor ini
secara umum merupakan dampak dari berlangsungnya pandemi COVID-19 yang
menyebabkan adanya penurunan daya beli serta sebagai akibat dari adanya pembatasan
aktivitas/lockdown di negara-negara tujuan ekspor.
Secara umum peningkatan nilai ekspor industri hasil hutan dan perkebunan ini antara lain
dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga komoditi produk turunan sawit (karena ekspor
industri hasil hutan dan perkebunan didominasi oleh produk turunan sawit dan juga industri
furnitur).
c. IKSP “Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total
ekspor” dengan target sebesar 14,7%. Pada tahun 2021, berdasarkan data yang dirilis oleh
BPS, kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor
nasional tahun 2021 adalah sebesar 15,08% sehingga capaian untuk indikator ini adalah
sebesar 102,59%. Jika dibandingkan dengan kontribusi ekspor pada tahun 2020 yang sebesar
3,92%, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kontribusi ekspor secara signifikan.
Peningkatan nilai ekspor terjadi pada sektor industri turunan kelapa sawit, yakni Kinerja
Ekspor Produk Kelapa Sawit yang mencapai 35,88 JutaTon secara volume dan USD 28,99
Miliar secara nominal, namun dikarenakan industri turunan kelapa sawit juga masuk dalam
industri makanan, maka hasil ini akan diakumulasikan Kembali dengan kelapa sawit yang
digunakan pada industri makanan. Dari total yang telah disebutkan sebelumnya hanya 24
jenis produk yang terkena Lartas (Pungutan ekspor), diperkirakan sekitar 89% volume dan
81 %-nilai dari total ekspor produk sawit nasional.
Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke negara-negara tujuan
seperti China, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak
signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari India. Dengan dukungan
pemerintah terhadap program biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia
juga terus berkembang. Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya
bisa berarti bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan berhenti di tahuntahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium
konversi lahan gambut.
Peningkatan selanjutnya terjadi pada komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu dari
sebesar 1,51 Milyar USD pada tahun 2020, meningkat menjadi sebesar 1,66 Milyar USD pada
tahun 2021. Meskipun dalam situasi pandemi, namun komoditi furnitur tetap mengalami
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peningkatan ekspor pada tahun 2021. Hal ini antara lain terjadi karena mulai normalnya
aktivitas di negara tujuan ekspor seiring dengan pemberian vaksin COVID-19. Pemulihan
kegiatan ekspor akan sangat erat kaitannya dengan kecepatan tersedianya vaksin di masingmasing negara tujuan ekspor furnitur Indonesia. Trend perbaikan industri furnitur
diperkirakan akan berjalan secara bertahap hingga semester I tahun 2021. Hal itu tentu akan
memperbaiki kondisi sejumlah produsen furnitur dalam negeri.
Pada komoditi hasil pencetakan umum dan khusus juga mengalami peningkatan dari 32,41
Juta USD menjadi sebesar 37,05 Juta USD. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada karet
hulu, kertas dan barang dari kertas, pengolahan tembakau dan kayu. Penurunan ekspor ini
secara umum merupakan dampak dari berlangsungnya pandemi COVID-19 yang
menyebabkan adanya penurunan daya beli serta sebagai akibat dari adanya pembatasan
aktivitas/lockdown di negara-negara tujuan ekspor.
Secara umum peningkatan nilai ekspor industri hasil hutan dan perkebunan ini antara lain
dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga komoditi produk turunan sawit (karena ekspor
industri hasil hutan dan perkebunan didominasi oleh produk turunan sawit dan juga industri
furnitur).
Salah satu kegiatan direktorat untuk mendukung indikator ini yaitu tersusunnya
rekomendasi implementasi industri aditif aspal karet dalam rangka meningkatkan kontribusi
ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor.

d. IKSP “Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor
industri non migas” dengan target sebesar 2,03%. Pada tahun 2021 berdasarkan data yang
dirilis oleh BPS, nilai impor bahan baku sektor industri hasil hutan dan perkebunan adalah
sebesar 69,75 Trilyun Rupiah, sedangkan nilai PDB sektor industri nonmigas adalah sebesar
4.681,86 Trilyun Rupiah, sehingga rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap PDB sektor industri nonmigas adalah sebesar 3,14%. Karena target
indikator ini bersifat minimasi, maka capaian untuk indikator ini adalah sebesar 0%. Capaian
indikator ini lebih baik dari tahun sebelumnya yakni rasio impor bahan baku sampai diangka
11,87, terjadi penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun secara
realisasi belum memenuhi target 100% yang angkanya ada di angka 63,45%.
Tingginya impor bahan baku sektor industri hasil hutan dan perkebunan menunjukkan
lemahnya kondisi hulu hasil hutan dan perkebunan nasional yang belum mampu
menyediakan bahan baku dari dalam negeri. Permasalahan terkait bahan baku merupakan
permasalahan klasik sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang terus menerus terjadi
dan hingga kini belum mampu diselesaikan namun sampai saat ini melalui program subtitusi
impor, impor bahan baku semakin mengecil disbanding tahun tahun sebelumnya.
Pembagian kewenangan pada instansi yang berbeda-beda, turut menghambat penyelesaian
permasalahan bahan baku karena munculnya ego sektoral tanpa berfokus ke permasalahan
utama.
Pada tahun 2020-2024 Kementerian Perindustrian mencanangkan program substitusi impor
yang jika terimplementasi dengan baik, diharapkan akan mampu menurunkan nilai impor
pada sektor industri hasil hutan dan perkebunan. Selain itu pada 2021 direktorat industri
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hasil hutan dan perkebunan memiliki program Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam
Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas sehingga berdampak pada penurunan impor
bahan baku
Perspektif Internal Process
(4) Sasaran kinerja kelima (SK5) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor
industri hasil hutan dan perkebunan” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya
sebagai berikut:
Tabel 3.6. Capaian IKSP Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil
hutan dan perkebunan
Tujuan
Meningkatnya
pengendalian
dan
pengawasan
sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1

Pengendalian dan
pengawasan industri di
sektor industri hasil
hutan dan perkebunan

2020

Satuan
Perusahaan

T
5

R
40

2021
T
10

R
16

C
160,00

IKSP “Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan”
dengan target sebesar 10 perusahaan. Pada tahun 2021, Pengendalian dan pengawasan industri
dilaksanakan dalam rangka verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), verifikasi Izin Operasional
Melaksanakan Kegiatan Industri (IOMKI), verifikasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP),
pengawasan SNI wajib, serta pengawasan lainnya. Semula pelaksanaan kegiatan yang
mendukung pencapaian target kinerja ini mengalami kendala akibat merebaknya pandemi
COVID-19 di mana untuk mencegah penyebaran wabah tersebut, pada pertengahan tahun 2021
diterbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Pencegahan Penyebaran dan
Perlindungan Terhadap Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Perindustrian bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dihimbau untuk
menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah terutama ke daerah-daerah yang
terdampak COVID-19 varian delta dan juga menunda untuk datang bekerja kekantor (WFO)
sehingga pekerjaan dilakukan secara daring dari rumah (WFH). Namun dengan adanya relaksasi
aktivitas pada akhir Agustus tahun 2021, maka pelaksanaan kegiatan ini dapat dilanjutkan
kembali. Sepanjang tahun 2021, telah dilaksanakan pengawasan ke 16 perusahaan sektor industri
hasil hutan dan perkebunan
Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 160%. Capaian ini jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni dari 40 perusahaan sebelumnya karena sejak
awal tahun sampai dengan akhir tahun pemberlakuan PPKM dan persyaratan penggunaan
kendaraan umum maupun pribadi membutuhkan kualifikasi yang lebih ketat dari sebelumnya
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sehingga berdampak pada pembatasan mobilitas pegawai direktorat industri hasil hutan dan
perkebunan dikala pandemi.

Perspektif Learn & Growth
(5) Sasaran kinerja keenam (SK6) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” yang diukur melalui
indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:
Tabel 3.7. Capaian IKSP Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima
Tujuan
Terwujudnya
birokrasi
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan
yang efektif,
efisien, dan
berorientasi
pada
layanan
prima

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1

2

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

2020

Satuan

2021

Nilai

T
-

R
-

T
77

R
80

C
103,90

%

-

-

91,5

20

21,5

a. IKSP “Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dengan target nilai
sebesar 77. Nilai Kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan diukur melalui
pengawasan kearsipan internal dan pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh
Biro Umum. Pada tahun 2021, penilaian kearsipan dilaksanakan dan nilainya mencapai
angka 80. Pada tahun 2020, penilaiaian kearsipan ditiadakan dikarenakan dampak awal
pandemic Covid-19 sehingga Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak
memperoleh nilai kearsipan pada tahun tersebut. Capaian untuk indikator ini adalah sebesar
103,9%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak
digunakan sebagai indikator kinerja.
b. IKSP “Rekomendasi hasil pengawan internal yang telah ditindaklanjuti” dengan target
sebesar 91,5%. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki tugas untuk
menindaklanjuti hasil dari pengawasan internal di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan. Bentuk penilaian tersebut adalah dengan rekomendasi hasil audit yang
telah ditindaklanjuti.
Realisasi indikator ini diukur melalui seberapa banyak hasil temuan dari direktorat industri
hasil hutan dan perkebunan dilihat dari status tindak lanjutnya di lingkungan Direktorat
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Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Dikarenakan output ini baru ada pada tahun 2021
maka belum ada pembanding dari tahun tahun sebelumnya untuk pelaksanaan rekomendasi
hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti. Dari hasil berita acara yang di
sampaikan oleh Inspektorat Jenderal untuk tahun 2018 dan 2019 terkait Ditjen Industri Agro,
terdapat 2 temuan pada 2018 yang perlu ditindaklanjuti oleh direkttorat industri hasil hutan
dan perkebunan, yang mana 1 temuan statusnya telah selesai dan 1 lagi belum pada berita
acara, sedangkan untuk tahun 2019 dari total temuan terdapat 3 temuan yang perlu
ditindaklanjuti oleh direktorat industri hasil hutan dan perkebunan namun pada berita acara
belum ditindaklanjuti. Sedangkan untuk tahun 2020 T0 dari inspektorat jenderal belum ada
berita acara resmi sehingga belum bisa dijadikan acuan penilaian, jadi apabila dijumlah dari
2018-2019 dari total 5 temuan terdapat 1 yang telah selesai ditindaklanjuti sehingga
persentase pencapaiannya adalah 20% dan realiasi pencapaian dari target adalah 21,5%.
Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak
digunakan sebagai indikator kinerja
(6) Sasaran kinerja ketujuh (SK7) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan
dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” yang
diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:
Tabel 3.8. Capaian IKSP Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi
Program Kegiatan Pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

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

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator
1 Tingkat kesesuaian
dokumen
perencanaan dengan
rencana program
dan kegiatan
prioritas nasional
2 Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP) Direktorat
Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan

Satuan

2020

2021

T

R

T

R

C

%

95,5

100

95,7

100

104,49

Nilai

78

70,19

89,76

71,26 78,2

a. IKSP “Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan
prioritas nasional” dengan target sebesar 95,7% yang diukur berdasarkan kesesuaian antara
dokumen rencana kerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 dengan
kegiatan prioritas nasional tahun 2021. Pada tahun 2021, Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan mendapatkan tugas terkait program prioritas nasional sebagaimana yang
tercantum di dalam dokumen RPJMN yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”
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Untuk mendukung keberhasilan kegiatan prioritas nasional tersebut, telah ditetapkan
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai berikut:
Tabel 3.9 Kegiatan Prioritas Nasional Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tahun 2021
Unit Eselon
II

Output

Target indikator 2021
Target
Target
Selisih
Satuan
awal
setelah
refocusing
6044 Perbaikan Rantai Pasok Industri Hasil hutan dan perkebunan
QEG.001

Pusat Logistik Industri Furnitur
1
1
0
Unit
dalam rangka Implementasi Konsep
Rantai Alur Bahan Baku Industri
Pengolahan Kayu dan Rotan
6045 Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Hasil hutan dan perkebunan
PBI.001

PBI.002

Business Plan Industri IVO/ILO
(Industrial Vegetable Oil/Industrial
Lauric Oil) sebagai bahan baku
Industri Greenfuel/B100
Studi Kelayakan (Feasibility Study)
dan Detail Engineering Design (DED)
yang disusun untuk pembangunan
Pilot Plant Industri IVO/ILO
(Industrial Vegetable Oil/Industrial
Lauric Oil) sebaga bahan baku
Industri Greenfuel/B100

1

1

0

Rekomendasi
Kebijakan

2

2

0

Rekomendasi
Kebijakan

Namun sehubungan dengan mulai mewabahnya virus COVID-19 yang mengakibatkan
terjadinya pelemahan ekonomi global dan penurunan aktivitas ekonomi domestik sebagai
dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk
mencegah penyebaran pandemi tersebut, serta dengan diterbitkannya Surat Menteri
Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan
Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, Surat Menteri Perindustrian Nomor
B/9/M-IND/KU/II/2021 tentang rekapitulasi Penghematan Anggaran Kementerian
Perindustrian TA 2021 tanggal 19 Januari 2021, Surat Menteri Perindustrian Nomor B/9/MIND/KU/II/2021 tentang Realokasi Anggaran Dalam Rangka Bantuan Masker Untuk
Masyarakat tanggal 18 Mei 2021 tentang penghematan Belanja Kementerian/Lembaga
tahun 2021, Surat Sekertaris Jenderal No. N/662/SJ-IND.1/PR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021
tentang revisi DIPA dalam rangka penghematan Anggaran Tunjangan Kinerja Kementerian
Perindustrian Tahun Anggaran 2021, serta Surat Sekertaris Jenderal No 8/404/SJIND/KU/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang revisi DIPA pemenuhan Refocusing
Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021. Kegiatan-kegiatan untuk
mendukung pencapaian program prioritas nasional tersebut mengalami pemotongan
sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi agak terhambat pada proses pelaksanaannya
namun tetap dapat diselesaikan.
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Karena kegiatan prioritas nasional telah terakomodir di dalam dokumen perencanaan
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021, maka realisasi untuk indikator
ini adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 104,49%. Jika dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2020, capaian pada tahun 2021 terus konsisten sebesar 100%. Hal ini
terjadi karena pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan juga mengacu kepada dokumen RPJMN yang telah disetujui
sesuai dengan aturan SKB tiga Menteri yang memuat program prioritas nasional.
b. IKSP “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan” dengan target nilai sebesar 78. Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan diukur
berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 yang akan diselenggarankan pada awal tahun
2021 oleh Inspektorat Jenderal. Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman atas Implementasi Sistem, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana
penilaian dilaksanakan terhadap 5 indikator, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Nilai SAKIP Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan tahun 2020 adalah sebesar 70,19, sehingga capaian untuk indikator
ini adalah sebesar 89,76%. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2020, nilai SAKIP
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2021 mengalami penurunan.
Hal ini karena hal-hal yang direkomendasikan oleh tim evaluator, masih belum dapat
ditindaklanjuti oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga nilai SAKIP
mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Kinerja dari Rencana
Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 dapat dilihat dalam
tabel berikut:
Tabel 3.10. Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Rencana Strategis Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021
Tujuan

SK1
Meningkatnya
daya saing dan
kemandirian
industri hasil
hutan dan
perkebunan
SK2
Penguatan
Implementasi
Making

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
Satuan
(Output)/Indikator
Perspektif Stakeholder
1
2

1

2021
Target Realisasi Capaian

Utilisasi sektor industri
%
hasil hutan dan
perkebunan
Nilai realisasi investasi
Rp Trilyun
industri hasil hutan dan
perkebunan
Perspektif Customer

51,69

65,99

127,65

21,52

24,58

114,23

Kontribusi ekspor produk
industri hasil hutan dan

1,96

2,38

121,52

%
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Tujuan
Indonesia 4.0 di
sektor Industri
hasil hutan dan
perkebunan
SK3
Meningkatnya
kemampuan
industri barang
dan jasa dalam
negeri sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
perkebunan berteknologi
tinggi

1

2
3

SK4
Meningkatnya
penguasaan
pasar industri
hasil hutan dan
perkebunan

1
2
3

4

SK5
Meningkatnya
pengendalian
dan pengawasan
sektor industri
hasil hutan dan
perkebunan

1

Persentase nilai capaian
penggunaan produk
dalam negeri dalam
pengadaan barang dan
jasa Direktorat Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan*
Substitusi impor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan*
Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)
(Rerata Tertimbang)
produk industri hasil
hutan dan perkebunan

Target Realisasi Capaian

%

75

93,80

125,07

%

22

16

72,73

%

52,51

64,40

122,64

24,40

28,61

117,24

7,98

8,01

100,41

14,70

15,08

102,59

2,03

3,19

63,45

10

16

160,00

Nilai ekspor produk
US$ Milyar
industri hasil hutan dan
perkebunan
Pertumbuhan ekspor
%
produk industri hasil
hutan dan perkebunan
Kontribusi ekspor produk
%
industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap
total ekspor
Rasio impor bahan baku
%
industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap
PDB sektor industri non
migas
Perspektif Internal Process
Pengendalian dan
pengawasan industri di
sektor industri hasil
hutan dan perkebunan

2021

Satuan

Perusahaan

Perspektif Learn & Growth
SK6
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Tujuan
Terwujudnya
birokrasi
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan
yang efektif,
efisien, dan
berorientasi
pada layanan
prima
SK7
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
penyelenggaraan
dan evaluasi
program
kegiatan pada
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1 Nilai kearsipan Direktorat
Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
2 Rekomendasi hasil
pengawasan internal
yang telah ditindaklanjuti

1

2

Tingkat kesesuaian
dokumen perencanaan
dengan rencana program
dan kegiatan prioritas
nasional
Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan

2021

Satuan
Nilai

Target Realisasi Capaian
77
80
103,90

%

91,5

20

21,5

%

95,7

100

104,49

Nilai

78,2

70,19

89,76

*merupakan indikator kinerja utama (IKU)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata target
Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan tahun 2021 adalah sebesar 103,17% dan terdapat 4 dari 15 target
Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak tercapai.
3.1.3. Capaian Perjanjian Kinerja
Analisis capaian kinerja menjelaskan pengukuran kinerja berdasarkan kinerja yang sudah
ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tahun 2021. Capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021 tersaji
dalam tabel berikut:
Tabel. 3.11. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun
2021

Tujuan
Tj
Meningkatnya
peran industri
hasil hutan dan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1

Pertumbuhan PDB
industri hasil hutan dan
perkebunan*

2021

Satuan

Target Realisasi Capaian
%

1,02

-0,03

0,00
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Tujuan
perkebunan
dalam
perekonomian
nasional
SK1
Meningkatnya
daya saing dan
kemandirian
industri hasil
hutan dan
perkebunan
SK2
Penguatan
Implementasi
Making
Indonesia 4.0 di
sektor Industri
hasil hutan dan
perkebunan
SK3
Meningkatnya
kemampuan
industri barang
dan jasa dalam
negeri sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
Satuan
(Output)/Indikator
2 Kontribusi PDB industri
%
hasil hutan dan
perkebunan terhadap
PDB nasional*
Perspektif Stakeholder
1

Target Realisasi Capaian
1,41
1,37
97,16

Utilisasi sektor industri
%
hasil hutan dan
perkebunan
Nilai realisasi investasi
Rp Trilyun
industri hasil hutan dan
perkebunan
Perspektif Customer

51,69

65,99

127,65

21,52

24,58

114,23

1

Kontribusi ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan berteknologi
tinggi

%

1,96

2,38

121,52

1

Persentase nilai capaian
penggunaan produk
dalam negeri dalam
pengadaan barang dan
jasa Direktorat Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan*
Substitusi impor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan*
Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)
(Rerata Tertimbang)
produk industri hasil
hutan dan perkebunan

%

75

93,80

125,07

%

22

16

72,73

%

52,51

64,40

122,64

Nilai ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan
Pertumbuhan ekspor
produk industri hasil
hutan dan perkebunan
Kontribusi ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap
total ekspor

US$ Milyar

24,40

28,61

117,24

%

7,98

8,01

100,41

%

14,70

15,08

102,59

2

2
3

SK4
Meningkatnya
penguasaan
pasar industri
hasil hutan dan
perkebunan

2021

1
2
3
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Tujuan

SK5
Meningkatnya
pengendalian
dan pengawasan
sektor industri
hasil hutan dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
Satuan
(Output)/Indikator
4 Rasio impor bahan baku
%
industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap
PDB sektor industri non
migas
Perspektif Internal Process
1

Pengendalian dan
pengawasan industri di
sektor industri hasil
hutan dan perkebunan

Perusahaan

2021
Target Realisasi Capaian
2,03
3,19
63,45

10

16

160,00

Perspektif Learn & Growth
SK6
Terwujudnya
birokrasi
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan
yang efektif,
efisien, dan
berorientasi
pada layanan
prima
SK7
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
penyelenggaraan
dan evaluasi
program
kegiatan pada
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan

1
2

1

2

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

Nilai

77

80

103,90

%

91,5

20

21,86

Tingkat kesesuaian
dokumen perencanaan
dengan rencana program
dan kegiatan prioritas
nasional
Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan

%

95,7

100

104,49

Nilai

78,2

70,19

89,76

Analisis dari masing-masing capaian target indikator kinerja pada dokumen Perjanjian
Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021 telah dijelaskan sebagaimana
pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian ratarata Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 adalah sebesar
96,75% juga terdapat 6 dari 17 target indikator kinerja yang tidak tercapai.
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3.1.4. Capaian Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021
tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan yang juga merupakan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran
strategis perspektif stakeholder sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel. 3.12. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tahun 2021
Tujuan
Tj
Meningkatnya
peran industri
hasil hutan
dan
perkebunan
dalam
perekonomian
nasional

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator
1
2

Satuan

Pertumbuhan PDB industri
hasil hutan dan perkebunan
Kontribusi PDB industri hasil
hutan dan perkebunan
terhadap PDB nasional

Target

2021
Realisasi Capaian

%

1,02

-0,03

0,00

%

1,41

1,37

97,16

%

75

93,80

125,07

%

22

16

72,73

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

1

2

Persentase nilai capaian
penggunaan produk dalam
negeri dalam pengadaan
barang dan jasa Direktorat
Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
Substitusi impor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan

Analisis dari masing-masing capaian target IKU telah dijelaskan sebagaimana pada sub bab
sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata IKU
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 adalah sebesar 73,74% dan terdapat 3
dari 4 target IKU yang tidak tercapai.

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

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

2020

Satuan

2021

2022

2023

2024

TOTAL AKHIR

T

R

T

R

C

T

T

T

T

R

C (%)

%

-1,23

-3,03

1,02

-0,03

0,00

3,19

5,07

5,45

5,45

-0,03

0

%

1,40

1,38

1,41

1,37

97,16

1,42

1,45

1,48

1,48

1,37

92,57

51,69

65,99

127,65

55,25

62,91

74,49

74,49

65,99

88,59

21,52

24,58

114,23

23,97

32,88

37,16

37,16

24,58

66,15

2,38

121,52

1,97

2,01

2,05

2,05

2,38

116,19

Tj
Meningkatnya
peran industri
hasil hutan dan
perkebunan
dalam
perekonomian
nasional

1
2

Pertumbuhan PDB
industri hasil hutan dan
perkebunan
Kontribusi PDB industri
hasil hutan dan
perkebunan terhadap
PDB nasional

Perspektif Stakeholder
SK1
Meningkatnya
daya saing dan
kemandirian
industri hasil
hutan dan
perkebunan

1
2

Utilisasi sektor industri
hasil hutan dan
perkebunan
Nilai realisasi investasi
industri hasil hutan dan
perkebunan

%

-

Rp Trilyun

20,92

13,08

Perspektif Customer
SK2
Penguatan
Implementasi
Making
Indonesia 4.0 di
sektor Industri
hasil hutan dan
perkebunan
SK3

1

Kontribusi ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan berteknologi
tinggi

%

1,95

1,88

1,96
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Tujuan
Meningkatnya
kemampuan
industri barang
dan jasa dalam
negeri sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1

2
3

2020

Satuan

2021

2022

2023

2024

TOTAL AKHIR

T

R

T

R

C

T

T

T

T

R

C (%)

-

75

93,80

125,07

80

85

90

90

93,80

104,22

22

16

72,73

35

35

35

35

16

45,71

Persentase nilai capaian
penggunaan produk
dalam negeri dalam
pengadaan barang dan
jasa Direktorat Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan
Substitusi impor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan
Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)
(Rerata Tertimbang)
produk industri hasil
hutan dan perkebunan

%

-

%

14

%

51,48

57,33

52,51

64,40

122,64

53,56

54,63

55,73

55,73

64,40

115,56

Nilai ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan
Pertumbuhan ekspor
produk industri hasil
hutan dan perkebunan
Kontribusi ekspor produk
industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap
total ekspor
Rasio impor bahan baku
industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap
PDB sektor industri non
migas

US$ Milyar

22,60

19,10

24,40

28,61

117,24

26,42

29,14

32,97

32,97

28,61

86,77

%

7,12

-7,80

7,98

8,01

100,41

8,26

10,31

13,15

13,15

8,01

60,89

%

13,61

3,92

14,70

15,08

102,59

14,79

14,89

15,40

15,40

15,08

97,92

%

2,12

11,87

2,03

3,19

63,45

1,93

1,84

1,75

1,75

3,19

54,90

SK4
Meningkatnya
penguasaan
pasar industri
hasil hutan dan
perkebunan

1
2
3

4

Perspektif Internal Process
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Tujuan

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

2020

Satuan
T

2021
R

2022

2023

2024

TOTAL AKHIR

T

R

C

T

T

T

T

R

C (%)

10

16

160,00

17

18

19

19

16

84,21

SK5
Meningkatnya
pengendalian
dan pengawasan
sektor industri
hasil hutan dan
perkebunan

1

Pengendalian dan
pengawasan industri di
sektor industri hasil
hutan dan perkebunan

Perusahaan

5

Perspektif Learn & Growth
SK6
Terwujudnya
birokrasi
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan
yang efektif,
efisien, dan
berorientasi
pada layanan
prima
SK7

1
2

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

Nilai

-

-

77

80

103,90

78

79

80

80

80

100,00

%

-

-

91,5

20

21,86

92

92,5

93

93

20

21,51
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Tujuan
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
penyelenggaraan
dan evaluasi
program
kegiatan pada
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
1

2

Tingkat kesesuaian
dokumen perencanaan
dengan rencana program
dan kegiatan prioritas
nasional
Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan

2020

Satuan

2021

2022

2023

2024

TOTAL AKHIR

T

R

T

R

C

T

T

T

T

R

C (%)

%

95,5

100

95,7

100

104,49

95,9

96,1

96,3

96,3

100

103,84

Nilai

78

71,26

78,2

70,19

89,76

78,4

78,6

78,8

78,8

70,19

89,07
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Dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program tahun 2021 yaitu
“Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan”, maka hasil-hasil yang
telah dicapai dalam tahun pertama periode Renstra 2020-2024 tersebut adalah:
Tujuan
Dari tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan
dalam perekonomian nasional”, capaian sementara indikator kinerja dari tujuan jangka menengah
ini adalah sebagai berikut:
a. Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir sebesar 5,45%,
realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar -0,03%.
b. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional dengan target
akhir sebesar 1,48%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 1,37%.
Sasaran Kinerja
1)

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan, capaian
sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut:
a. Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir sebesar 74,49,
realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 65,99%.
b. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir sebesar
37,16 Trilyun Rupiah realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 24,58
Trilyun Rupiah.

2)

Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri hasil hutan dan perkebunan,
capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai
berikut:
a. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi
dengan target akhir sebesar 2,05%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah
sebesar 2,38%.

3)

Meningkatnya kemampuan barang dan jasa dalam negeri industri hasil hutan dan perkebunan,
capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai
berikut:
a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan
jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target akhir sebesar 90%,
realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 93,8%.
b. Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir
sebanyak 35%, sampai dengan tahun 2021 realisasi mencapai 16%.
c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) dengan target akhir
sebesar 55,73%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 64,40%.

4)

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

a.

Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir sebesar
32,97Milyar USD, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 28,61
Milyar USD.

b.

Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir
sebesar 13,15%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 8,01%.

c.

Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor
dengan target akhir sebesar 15,40%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021
adalah sebesar 15,08%.

d.

Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor
industri non migas dengan target akhir sebesar 1,75%, realisasi sementara sampai dengan
tahun 2021 adalah sebesar 3,19%.

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan,
capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai
berikut:
a. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan
dengan target akhir sebanyak 19 perusahaan, realisasi sementara sampai dengan tahun
2021 adalah sebanyak 16 perusahaan.

6)

Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada layanan prima
Capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

7)

a.

Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target akhir
jangka menengah tahun 2024 adalah nilai sebesar 80, realisasi sementara tahun 2021
adalah sebesar 80.

b.

Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan target akhir
sebesar 93%. Pada tahun 2021 realisasi indikator ini adalah sebesar 20%

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

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan
prioritas nasional dengan target akhir sebesar 96,3%. Realisasi sementara sampai dengan
tahun 2021 adalah sebesar 100%. Dengan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
yang tertib dengan mengacu kepada pedoman serta peraturan yang berlaku dan tanggap
dengan perubahan yang terjadi, di mana di dalamnya memuat seluruh kegiatan prioritas
nasional yang diamanatkan, maka diharapkan kualitas perencanaan program dan kegiatan
pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dapat terus berjalan dengan baik
sehingga target akhir jangka menengah akan dapat dicapai.

b.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024
adalah nilai sebesar 78,8. Pada tahun 2021 realisasi indikator ini adalah sebesar 70,19.
Realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan, hal ini diantaranya disebabkan
karena belum lengkapnya dokumen SAKIP yang disusun oleh Direktorat Industri Hasil
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Hutan dan Perkebunan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Namun, setiap tahunnya Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terus
melaksanakan workshop peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja di
lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga diharapkan
pemenuhan dokumen SAKIP dapat semakin tertib yang pada akhirnya dapat meningkatkan
nilai SAKIP.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sementara target
jangka menengah Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 20202024 adalah sebesar 77,49% di mana terdapat 12 dari 17 indikator kinerja yang tidak mencapai
target. Hal ini terjadi karena tahun 2021 merupakan tahun lanjutan kedua pelaksanaan Rencana
Strategis tahun 2020-2024, sehingga menjadi acuan awal dalam melakukan evaluasi kinerja jangka
menengah. Target-target kinerja yang belum dapat dicapai pada tahun 2021, masih dapat
ditingkatkan pada masa yang akan datang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat
sasaran sehingga mampu memberikan outcome sesuai yang diharapkan dan seluruh target kinerja
akan dapat dicapai pada akhir periode Rencana Strategis.

3.1.6. Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2021
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan juga
mengemban tugas untuk melaksanakan program prioritas nasional sebagaimana yang tercantum di
dalam dokumen RPJMN yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan”. Adapun capaian program prioritas nasional Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan Tahun 2021 adalah seperti ditunjukkan dalam tabel 3.20.
Dalam pelaksanaannya, namun sehubungan dengan mulai mewabahnya virus COVID-19 yang
mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global dan penurunan aktivitas ekonomi domestik
sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk
mencegah penyebaran pandemi tersebut, serta dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan
Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja
Kementerian/Lembaga TA 2021, Surat Menteri Perindustrian Nomor B/9/M-IND/KU/II/2021 tentang
rekapitulasi Penghematan Anggaran Kementerian Perindustrian TA 2021 tanggal 19 Januari 2021,
Surat Menteri Perindustrian Nomor B/9/M-IND/KU/II/2021 tentang Realokasi Anggaran Dalam
Rangka Bantuan Masker Untuk Masyarakat tanggal 18 Mei 2021 tentang penghematan Belanja
Kementerian/Lembaga tahun 2021, Surat Sekertaris Jenderal No. N/662/SJ-IND.1/PR/V/2021
tanggal 24 Mei 2021 tentang revisi DIPA dalam rangka penghematan Anggaran Tunjangan Kinerja
Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021, serta Surat Sekertaris Jenderal No 8/404/SJIND/KU/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang revisi DIPA pemenuhan Refocusing Anggaran
Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021. Dengan terbitnya aturan yang telah disebutkan
ini, maka dilakukan refocusing anggaran pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang
mengakibatkan adanya pemotongan anggaran pada beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan yang
termasuk dalam program prioritas nasional sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan
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hingga selesai. Capaian rata-rata untuk pelaksanaan Program Prioritas Nasional Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 adalah sebesar 100%, di mana terdapat 3 kegiatan yang
anggarannya mengalami refocusing.
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Tabel. 3.14. Capaian Program Prioritas Nasional Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021
Target indikator 2021
Unit
Eselon II

QEG.001

Output

Target
awal

Target
setelah
refocusing

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

1

1

Kemajuan
pelaksanaan
Capaian Capaian
kegiatan sd
Target
kinerja
TW IV
sd TW
indikator
Selisih
Satuan
/Realisasi
IV
(%)
Progres Fisik
(%)
6044 Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro
0
Unit
1
100
100

Deskripsi pelaksanaan kegiatan

- Telah dilaksanakan rapat koordinasi
teknis konsep rancangan Perpres terkait
pengawasan dan pengembangan sistim
informasi hulu-hilir produk industri
kehutanan, dan rapat awal mengenai
kajian Rantai Pasok Industri Furnitur
dengan akademisi, perwakilan dari
asosiasi, serta pelaku usaha. Telah
dibentuk Tim Kajian Penyusunan Peta
Optimalisasi Rantai Pasok Industri Furnitur
Nasional, serta FS, Requirement Analysis,
dan DED Pusat Logistik Industri Furnitur,
serta kunjungan ke Pelaku Usaha di Jawa
Tengah. Telah dilakukan penyampaian
Laporan Pendahuluan dan juga telah
dilaksanakan pembuatan laporan akhir.
- Telah selesai dilaksanakan pembangunan
Pusat Logistik Industri Furnitur dalam
rangka Implementasi Konsep Rantai Alur
Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan
Rotan untuk tahun 2021 berupa 1 buah
kajian dari FS, DED dan BP untuk 1 unit
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Target indikator 2021
Unit
Eselon II

Output

Target
awal

PBI.001

Business Plan
Industri
IVO/ILO
(Industrial
Vegetable
Oil/Industrial
Lauric Oil)
sebagai bahan
baku Industri
Greenfuel/B10
0

1

PBI.002

Studi Kelayakan
(Feasibility
Study) dan
Detail
Engineering
Design (DED)
yang disusun

2

Target
setelah
refocusing

Selisih

Satuan

Capaian
Target
sd TW
IV

Capaian
kinerja
indikator
(%)

Kemajuan
pelaksanaan
kegiatan sd
TW IV
/Realisasi
Progres Fisik
(%)

Deskripsi pelaksanaan kegiatan

pusat logistik yang rencananya akan
dibangun di Sragen, Jawa Tengah

6045 Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro
1
0
Rekomendas
1
100
100
- Telah dilaksanakan rapat pendahuluan
i Kebijakan
oleh PT. Sucofindo sebagai tim kajian
Penyusunan Business Plan dan telah
dilakukan survey pengumpulan data untuk
penyusunan Business Plan
- Pembahasan Ulang Hasil Presentasi
Laporan Pendahuluan Business Proses
- Penyusunan Laporan Akhir dan Serah
Terima Business Plan Industri IVO/ILO
mendukung industri green gasoline stand
alone berbahan baku minyak sawit
- Telah selesai dilaksanakan kegiatan
penyusunan 1 Business Plan Industri
IVO/ILO untuk mendukung industri green
gasoline stand alone berbahan baku
minyak sawit
2
0
Rekomendas
2
100
100
- Telah dilaksanakan rapat pendahuluan
i Kebijakan
oleh PT. Rakadaya sebagai tim kajian
Penyusunan FS dan telah dilaksanakan
rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder
daerah terkait kebutuhan data, rencana
permintaaan komitmen pemda, survey
KUD, dan survei lokasi calon pabrik.
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Target indikator 2021
Unit
Eselon II

Output

untuk
pembangunan
Pilot Plant
Industri
IVO/ILO
(Industrial
Vegetable
Oil/Industrial
Lauric Oil)
sebaga bahan
baku Industri
Greenfuel/B10
0

Target
awal

Target
setelah
refocusing

Selisih

Satuan

Capaian
Target
sd TW
IV

Capaian
kinerja
indikator
(%)

Kemajuan
pelaksanaan
kegiatan sd
TW IV
/Realisasi
Progres Fisik
(%)

Deskripsi pelaksanaan kegiatan

- Telah dilaksanakan rapat pendahuluan
oleh PT. Saranabudi sebagai tim kajian
Penyusunan DED
- Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi
terkait pembahasan pembaharuan peta
hilirisasi kelapa sawit
- Pembahasan Ulang Hasil Presentasi
Laporan Pendahuluan Feasibility Study dan
DED
- Rapat FGD Feasibility Study dan DED
IVO/ILO secara online (zoom)
- Rapat Laporan Interim FS dan DED
IVO/ILO
- Penyampaian Laporan Akhir Studi
Kelayakan (Feasibility Study) dan Detail
Engineering Design (DED) Untuk
Pembangunan Pilot Plant Industri IVO/ILO
(Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric
Oil) Sebaga Bahan Baku Industri
Greenfuel/B100
- Telah selesai dilaksanakan penyusunan 2
rekomendasi kebijakan yaitu Studi
Kelayakan (Feasibility Study) dan Detail
Engineering Design (DED) Untuk
Pembangunan Pilot Plant Industri IVO/ILO
(Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric
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Target indikator 2021
Unit
Eselon II

Output

Target
awal

Target
setelah
refocusing

Selisih

Satuan

Capaian
Target
sd TW
IV

Capaian
kinerja
indikator
(%)

Kemajuan
pelaksanaan
kegiatan sd
TW IV
/Realisasi
Progres Fisik
(%)

Deskripsi pelaksanaan kegiatan

Oil) Sebaga Bahan Baku Industri
Greenfuel/B100
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3.1.7. Kebijakan Industri Nasional Sektor Industri Hasil hutan dan perkebunan Tahun 2020 – 2024
Berdasarkan RIPIN
Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024 disusun untuk melaksanakan amanat UndangUndang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun
2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 Pasal 3. KIN
merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN, yang diantaranya berfungsi sebagai:
-

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

-

Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan
industri

-

Acuan bagi pelaku usaha / industri dalam membangun dan mengembangkan industri

-

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

-

Tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam 5 (lima) tahun
Di dalam KIN, program pembangunan industri dilakukan melalui 2 langkah, yaitu:

-

Kebijakan Yang Bersifat Lintas Sektoral

-

Program Pembangunan Industri Prioritas

Jenis industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan meliputi industri pangan, industri farmasi,
kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat transportasi,
industri elektronika dan telematika/ICT, industri pembangkit energi, industri barang modal,
komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu hasil hutan dan perkebunan, industri
logam dasar dan bahan galian bukan logam, serta industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara.
Sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri
Nasional Tahun 2020-2024, maka belum dapat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan KIN dimaksud.
3.1.8. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19
Sehubungan dengan mewabahnya virus Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak awal
tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi nasional, maka untuk
menyelamatkan kondisi perekonomian, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan
usahanya yang merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari
pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan
memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak,
mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.
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Untuk mendukung program PEN tersebut, Kementerian Perindustrian mengeluarkan beberapa
kebijakan stimulus diantaranya adalah Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),
insentif fiskal, relaksasi SNI wajib, penetapan harga gas tertentu bagi industri. Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai pembina sektor industri hasil hutan dan perkebunan, telah
melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan di
masa kedaruratan Covid-19 sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian
Perindustrian.
Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sektor industri hasil hutan dan perkebunan
akibat pandemi Covid-19 diantaranya:
• Penurunan utilisasi produksi akibat penurunan permintaan
• Pengurangan pegawai akibat penurunan kapasitas produksi
• Kenaikan harga bahan baku dan bahan penolong karena terbatasnya akses dari negara asal
impor bahan baku dan bahan penolong
• Keterlambatan dan kesulitan transportasi logistik karena ada pengurangan moda transportasi
• Penambahan biaya shipment karena selektifnya pelabuhan tujuan dalam proses
pemeriksaaan kru kapal dan barang
• Ketidakpastian kurs U$ Dollar terhadap Rupiah
• Adanya peraturan daerah yang membatasi kegiatan operasional industri

3.1.9. Subtitusi Impor Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
3.1.9.1. Latar Belakang
Sebagai salah satu binaan dari Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, daya
saing industri pulp dan kertas nasional cukup kuat. Namun masih ada permasalahan utama
yang dihadapi dan perlu diwaspadai oleh industri pulp dan kertas: jaminan ketersediaan
bahan baku, perdagangan internasional (tuduhan dumping, subsidi,dan pengenaan BM
tinggi di beberapa negara tujuan ekspor), insentif bahan penolong dan energi serta iklim
usaha/investasi, yang apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan tentu akan
mengakibatkan menurunnya ekspor, bahkan menignkatkan impor produk jadi. Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah mengusulkan substitusi impor pada industri
kertas uang, kertas sigaret, dan kertas berbahan baku kertas bekas. Total terdapat 18 Kode
HS yang menjadi usulan substitusi impor di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
yang terdiri dari 1 kode HS produk kertas uang, 4 kode HS produk kertas sigaret, dan 13
kode HS produk kertas berbahan baku kertas bekas.
Tabel 3.15 Usulan HS Subtitusi Impor Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
BTKI_2017

Kategori

47062000
48030090
48043990

Produk Berbahan
Baku Kertas Bekas

Deskripsi
Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or
paperboard
Toilet/facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of oth than
of cellulose
Oth kraft paper&paperboard,bleached oth paper and paperboard of a kind
used for making food packaging
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BTKI_2017

Kategori

Deskripsi
Oth kraft paper&paperboard weighing >150 g/m2 but <225 g/m2
unbleached,oth electrical grade insulating kraft paper
Fluting paper other tham semichemical and straw, weighing more than 150
g/m2 but less than 225 g/m2
Fluting paper other tham semichemical and straw, other than weighing
more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2

48044190
48051910
48051990
48052400

Testliner (recycled liner board), weighing 150 g/m2 or less

48052510

48109290

Testliner (recycled liner board), Weighing >150 g/m2 and < 225 g/m2
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets,weighing =>225
g/m2, other than blotting paper
Other paper & paperboard, Multi-ply, In rolls of > 150 mm in width or sheets
of which side >360 mm in the unfolded state

48191000

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard

48192000

Folding cartons, boxes and cases, of noncorrugated paper or paperboard
Bobbins,spools,cops&similar supportsPaper
pulp,pap/papboard(perforated/hardened/not),type for winding textile
yarn,Cone

48059390

48221010
48131000
48132000
48139010

Cigarette paper, in the form of booklets or tubes.
Kertas Rokok

48139090
48059190

Kertas Uang

Cigarette paper, in rolls of a width not exceeding 5 cm
Cigarette paper, in rolls of a width exceeding 5 cm, coated
Cigarette paper, in rolls of a width exceeding 5 cm, not coated
Oth uncoated paper&paperboard,in rolls/sheets,weighing 150 g/m2 or
less,oth thn of a kind used to manufacture joss paper

1.

Industri Kertas Uang
Indonesia merupakan satu dari sebelas negara yang telah memiliki teknologi untuk
dapat memproduksi kertas uang. Meski demikian, masih terdapat peningkatan jumlah
impor kertas uang di Indonesia. Pada tahun 2016 Indonesia mengimpor 10 ribu ton.
Sedangkan pada tahun 2020 Indonesia masih perlu mengimpor kertas uang sebanyak 33
ribu ton dengan nilai mencapai 31 juta US Dollar. Hal ini menjadi perhatian khusus
mengingat Indonesia juga mampu mengekspor komoditas uang kertas sebanyak 43 ribu
ton atau senilai 24 juta US Dollar. Meningkat jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun
2016 yang sebesar 21 ribu ton.
Pengadaan kertas uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini masih berfokus
pada produsen internasional. Perusahaan Indonesia saat ini hanya mendapatkan sekitar
35% dari total pengadaan yang ditenderkan oleh BI. Oleh karena itu perlu adanya perhatian
khusus terkait komoditas kertas uang dalam rangka dapat mengurangi jumlah impor yang
dilakukan oleh Indonesia.

2.

Industri Kertas Sigaret
Berdasarkan data SIINas volume produksi produk sigaret nasional tahun 2016 sebesar
47.977 ton, menurun sebesar 14% menjadi 41.153 ton pada tahun 2020. Dari sisi ekspor
juga terdapat penurunan, pada tahun 2016 Indonesia mampu mengekspor kertas sigaret
sebesar 22.093 ton dan turun menjadi 14.463 ton pada tahun 2020. Sebaliknya, pada sisi
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impor terjadi peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2016 nilai
impor kertas sigaret adalah 14.314 ton dan meningkat menjadi 17.455 ton pada tahun
2020.
Kenaikan ini tentu perlu menjadi perhatian khusus karena di Indonesia terdapat
banyak industri sigaret sebagai konsumen kertas sigaret dengan jumlah yang tinggi.
Dengan banyaknya industri sigaret yang melakukan impor kertas sigaret, penyerapan
kertas sigaret yang diproduksi di dalam negeri menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu
perlu ada tindakan-tindakan agar produksi dan penyerapan kertas sigaret di dalam negeri
dapat ditingkatkan dan dapat mengurangi ketergantungan impor kertas sigaret.
3.

Industri Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas
Industri kertas berbahan baku kertas bekas di Indonesia memiliki peringkat yang tinggi
di dunia internasional. Indonesia mampu melakukan ekspor sebesar 2.506.910 ton pada
tahun 2020, naik dari sebesar 718.190 ton pada tahun 2016. Namun Indonesia juga masih
melakukan impor sebesar 178.129 ton pada tahun 2020.
Utilitas industri kertas berbahan baku kertas bekas di Indonesia masih dapat
ditingkatkan apabila penyerapan produk di dalam negeri juga meningkat. Untuk itu perlu
adanya tindakan-tindakan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi kertas
berbahan baku kertas bekas ini.

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

BTKI_201
7

Nama
Produk

47062000

Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard
Toilet/facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of oth than of
cellulose
Oth kraft paper&paperboard,bleached oth paper and paperboard of a kind used
for making food packaging
Oth kraft paper&paperboard weighing >150 g/m2 but <225 g/m2
unbleached,oth electrical grade insulating kraft paper
Fluting paper other tham semichemical and straw, weighing more than 150
g/m2 but less than 225 g/m2
Fluting paper other tham semichemical and straw, other than weighing more
than 150 g/m2 but less than 225 g/m2

48030090
48043990
48044190
48051910
48051990
48052400
48052510

Deskripsi

Produk
Kertas
berbahan
Baku Kertas
Bekas

Testliner (recycled liner board), weighing 150 g/m2 or less

2019

2019

Nilai (USD)

Nilai (Rp)

2020
Target
penuru
nan
Impor

Nilai (Rp)

2021
Target
penuru
nan
Impor

Nilai (Rp)

1,259,818

17,239,349,512

14%

14,825,840,580

22%

11,564,155,653

1,391,864

19,046,266,976

14%

16,379,789,599

22%

12,776,235,888

6,783,211

92,821,459,324

14%

79,826,455,019

22%

62,264,634,915

13,602,263

186,133,366,892

14%

160,074,695,527

22%

124,858,262,511

952,704

13,036,801,536

14%

11,211,649,321

22%

8,745,086,470

20,736,197

283,754,119,748

14%

244,028,542,983

22%

190,342,263,527

6,035,759

82,593,326,156

14%

71,030,260,494

22%

55,403,603,185

6,140,292

84,023,755,728

14%

72,260,429,926

22%

56,363,135,342

1,580,662

21,629,778,808

14%

18,601,609,775

22%

14,509,255,624

48109290

Testliner (recycled liner board), Weighing >150 g/m2 and < 225 g/m2
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets,weighing =>225 g/m2,
other than blotting paper
Other paper & paperboard, Multi-ply, In rolls of > 150 mm in width or sheets of
which side >360 mm in the unfolded state

44,705,692

611,752,689,328

14%

526,107,312,822

22%

410,363,704,001

48191000

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard

107,184,57
4

1,466,713,710,61
6

14%

1,261,373,791,13
0

22%

983,871,557,081

48192000

Folding cartons, boxes and cases, of noncorrugated paper or paperboard
Bobbins,spools,cops&similar supportsPaper
pulp,pap/papboard(perforated/hardened/not),type for winding textile
yarn,Cone

90,494,689

1,238,329,324,27
6

14%

1,064,963,218,87
7

22%

830,671,310,724

31,697

433,741,748

14%

373,017,903

22%

290,953,965

48059390

48221010
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BTKI_201
7

Nama
Produk

48131000

Deskripsi

2019

Nilai (USD)

Nilai (Rp)

2020
Target
penuru
nan
Impor

2021
Target
penuru
nan
Impor

Nilai (Rp)

Nilai (Rp)

139,243

1,905,401,212

14%

1,638,645,042

22%

1,278,143,133

Cigarette paper, in rolls of a width not exceeding 5 cm

30,667,727

419,657,176,268

14%

360,905,171,590

22%

281,506,033,841

48139010

Cigarette paper, in rolls of a width exceeding 5 cm, coated

17,553,637

240,203,968,708

14%

206,575,413,089

22%

161,128,822,209

48139090

Cigarette paper, in rolls of a width exceeding 5 cm, not coated

21,949,369

300,355,165,396

14%

258,305,442,241

22%

201,478,244,948

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

58,988,379

807,196,978,236

14%

694,189,401,283

22%

541,467,733,001

430,197,777

5,886,826,380,468

14%

5,062,670,687,202

22%

3,948,883,136,018

48132000

48059190

Cigarette paper, in the form of booklets or tubes.

2019

Kertas
Cigaret

Kertas
Uang

TOTAL

Capaian kinerja Subtitusi Impor berdasarkan data 2021 berdasarkan data impor sementara dari BPS berada pada tabel
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Subtitusi Impor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
2019

BTKI_201
7

47062000
48030090

Nama
Produk

Produk
Kertas
berbaha
n Baku
Kertas
Bekas

Deskripsi

Pulps of fibres derived from recovered
(waste and scrap) paper or paperboard
Toilet/facial tissue stock, towel or napkin
stock and similar paper of oth than of
cellulose

Nilai (USD)

2019

Nilai (Rp)

2020
Targ
et
pen
urun
an
Imp
or

Reali
sasi
Penu
runa
n
Impo
r

2021

Target
Nilai (Rp)

Realisasi
Nilai (Rp)

Targe
t
penu
runa
n
Impo
r

Reali
sasi
Penu
runa
n
Impo
r

Target
Nilai Jannov(Rp)

Realisasi
Nilai (JanNov) Rp

1.259.818

17.239.349.512

14%

22%

14.825.840.
580

13.445.380.8
86

22%

7%

10.661.288.
754

12.704.616.
120

1.391.864

19.046.266.976

14%

10%

16.379.789.
599

17.161.652.5
92

22%

10%

13.192.345.
115

15.282.949.
668
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2019

BTKI_201
7

Nama
Produk

Deskripsi

48051990

Oth kraft paper&paperboard,bleached oth
paper and paperboard of a kind used for
making food packaging
Oth kraft paper&paperboard weighing >150
g/m2 but <225 g/m2 unbleached,oth
electrical grade insulating kraft paper
Fluting paper other tham semichemical and
straw, weighing more than 150 g/m2 but less
than 225 g/m2
Fluting paper other tham semichemical and
straw, other than weighing more than 150
g/m2 but less than 225 g/m2

48052400

Testliner (recycled liner board), weighing
150 g/m2 or less

48043990
48044190
48051910

48109290

Testliner (recycled liner board), Weighing
>150 g/m2 and < 225 g/m2
Other uncoated paper and paperboard, in
rolls or sheets,weighing =>225 g/m2, other
than blotting paper
Other paper & paperboard, Multi-ply, In rolls
of > 150 mm in width or sheets of which side
>360 mm in the unfolded state

48191000

Cartons, boxes and cases, of corrugated
paper or paperboard

48192000

Folding cartons, boxes and cases, of
noncorrugated paper or paperboard

48052510
48059390

Nilai (USD)

2019

Nilai (Rp)

2020
Targ
et
pen
urun
an
Imp
or

Reali
sasi
Penu
runa
n
Impo
r

2021

Target
Nilai (Rp)

Realisasi
Nilai (Rp)

Targe
t
penu
runa
n
Impo
r

Reali
sasi
Penu
runa
n
Impo
r

Target
Nilai Jannov(Rp)

Realisasi
Nilai (JanNov) Rp

6.783.211

92.821.459.324

14%

-20%

79.826.455.
019

111.801.357.
582

22%

130%

76.405.075.
099

225.364.216
.182

13.602.263

186.133.366.892

14%

22%

160.074.69
5.527

144.852.604.
446

22%

-58%

106.089.28
6.692

215.378.463
.258

952.704

13.036.801.536

14%

90%

11.211.649.
321

1.325.609.05
1

22%

102%

1.073.910.2
23

2.784.791.2
26

20.736.197

283.754.119.748

14%

47%

244.028.54
2.983

150.151.525.
900

22%

-43%

112.192.64
4.378

205.119.652
.934

6.035.759

82.593.326.156

14%

64%

71.030.260.
494

29.539.814.7
88

22%

-37%

23.053.938.
693

40.630.211.
020

6.140.292

84.023.755.728

14%

40%

72.260.429.
926

50.309.217.6
65

22%

-48%

39.021.520.
946

74.117.109.
038

1.580.662

21.629.778.808

14%

46%

18.601.609.
775

11.750.779.3
21

22%

126%

8.852.546.9
00

25.696.818.
630

44.705.692

611.752.689.328

14%

19%

526.107.31
2.822

494.539.777.
652

22%

9%

379.482.04
1.189

442.705.305
.056

107.184.574

1.466.713.710.61
6

14%

4%

1.261.373.7
91.130

1.401.287.93
0.991

22%

-17%

1.016.623.0
82.289

1.527.023.2
78.620

90.494.689

1.238.329.324.27
6

14%

1%

1.064.963.2
18.877

1.227.530.65
5.200

22%

-18%

914.646.67
9.608

1.378.114.5
79.562
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2019

BTKI_201
7

Nama
Produk

Deskripsi

48221010

Bobbins,spools,cops&similar supportsPaper
pulp,pap/papboard(perforated/hardened/no
t),type for winding textile yarn,Cone

48131000

Cigarette paper, in the form of booklets or
tubes.

48132000

Kertas
Cigaret

48139010
48139090
48059190

Kertas
Uang

Nilai (USD)

2019

Nilai (Rp)

2020
Targ
et
pen
urun
an
Imp
or

Reali
sasi
Penu
runa
n
Impo
r

2021

Target
Nilai (Rp)

Realisasi
Nilai (Rp)

Targe
t
penu
runa
n
Impo
r

Reali
sasi
Penu
runa
n
Impo
r

Target
Nilai Jannov(Rp)

Realisasi
Nilai (JanNov) Rp

31.697

433.741.748

14%

74%

373.017.90
3

112.640.708

22%

95%

105.991.24
5

6.147.442

139.243

1.905.401.212

14%

123%

1.638.645.0
42

4.253.578.56
8

22%

6%

3.125.739.4
57

3.782.034.8
16

Cigarette paper, in rolls of a width not
exceeding 5 cm

30.667.727

419.657.176.268

14%

-3%

360.905.17
1.590

432.149.872.
172

22%

-2%

329.602.46
5.450

429.868.862
.080

Cigarette paper, in rolls of a width exceeding
5 cm, coated

17.553.637

240.203.968.708

14%

22%

206.575.41
3.089

186.987.216.
561

22%

5%

138.062.99
3.468

168.462.003
.626

21.949.369

300.355.165.396

14%

-3%

258.305.44
2.241

308.069.637.
052

22%

-3%

227.477.71
3.751

301.559.905
.318

58.988.379

807.196.978.236

14%

46%

694.189.40
1.283

438.497.946.
501

22%

-5%

335.506.16
4.150

452.305.068
.712

5.886.826.380.46
8

14%

15%

5.062.670.6
87.202

5.023.767.19
7.636

22%

26,68
%

3.735.175.4
27.409

5.520.906.0
13.308

Cigarette paper, in rolls of a width exceeding
5 cm, not coated
Oth uncoated paper&paperboard,in
rolls/sheets,weighing 150 g/m2 or less,oth
thn of a kind used to manufacture joss paper
TOTAL

430.197.777

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

Dengan target penurunan nilai impor tahun 2021 sebesar 22%, maka target nilai impor produk substitusi impor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada
2021 sebesar Rp. 3,7 Trilyun . Namun berdasarkan data impor sementara 2021 dari BPS, realisasi nilai impor 2021 sebesar 5,52 Trilyun. Capaian penurunan
impor produk substitusi impor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada 2021 sebesar 16%, berdasarkan data yang di release pusdatin pada aplikasi subtitusi
impor intranew dimana penurunan impor berasal dari kertas berbahan baku kertas bekas 10%, kertas berharga 27% dan kertas cigarete 4%
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3.1.9.3. Kegiatan Yang Telah Dilakukan
Kegiatan yang telah dilakukan untuk tercapainya Substitusi Impor 35% ini antara lain:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

3.1.9.4. Rencana Aksi dan Usulan Kebijakan
Rencana aksi dan usulan strategi kebijakan untuk mencapai target substitusi impor antara lain
sebagai beriku:
1.

Menyelesaikan penyusunan Roadmap Substitusi Impor 35% Direktorat IHHP sebagai
bahan dalam pelaksanaan kegiatan Substitusi Impor di Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan.

2.

Melakukan FGD untuk komoditas Kertas Sigaret dan Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas
dengan para industri yang terkait sebagai bahan dalam penyusunan Roadmap dan
sumber informasi kondisi saat ini.

3.

Mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah pada kegiatan pengadaan Kertas Uang

4.

Mendorong Implementasi alih teknologi pada produksi kertas uang mengenai benang
pengaman agar dapat mempertahankan nilai TKDN dan dapat memenuhi spesifikasi
kualitas yang diperlukan

5.

Mendorong peningkatan kapasistas produksi kertas sigaret untuk memenuhi suplai
kebutuhan dalam negeri industri sigaret.
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6.

Mengawasi penerapan safe guard atau BMTP kertas sigaret untuk meningkatkan
kompetensi harga produk lokal.

7.

Mendorong dan mengawal pelaksanaan SNI kertas sigaret

8.

Meningkatkan utilitas produksi kertas berbahan baku kertas bekas dengan memberikan
jaminan bahan baku.

9.

Meningkatkan recovery rate kertas bekas sebagai bentuk jaminan bahan baku bagi
industri kertas berbahan baku kertas bekas.

3.1.10. Program Nasional Unggulan B30/B100
3.1.10.1.

Latar Belakang

Program pengembangan industry bahan bakar nabati telah dilaksanakan, berdasarkan perintah
Presiden RI untuk meningkatkan penggunaan 30% (B30) menjadi 40% (B40), 50% (B50), dan
100% (B100). Ragam jenis bahan bakar nabati juga bertambah, tidak hanya Biodiesel FAME yang
dikembangkan, melainkan juga Bahan Bakar Drop-in Greenfuel. Greenfuel adalah bahan bakar
mesin diesel (greendiesel), bahan bakar mesin bensin (Greengasoline), dan bahan bakar mesin
jet (greenavtur) yang diolah langsung dari minyak sawit dengan katalis Merah Putih Pertamina
– ITB.
3.1.10.2.

Capaian

Berikut capaian program pengembangan industry bahan bakar nabati:
•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

3.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya
3.3.1. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2021 semula Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi
anggaran sebesar Rp. 16.200.000.000,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), namun
sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021
tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, Surat Menteri Perindustrian
Nomor B/9/M-IND/KU/II/2021 tentang rekapitulasi Penghematan Anggaran Kementerian Perindustrian
TA 2021 tanggal 19 Januari 2021, Surat Menteri Perindustrian Nomor B/9/M-IND/KU/II/2021 tentang
Realokasi Anggaran Dalam Rangka Bantuan Masker Untuk Masyarakat tanggal 18 Mei 2021 tentang
penghematan Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2021, Surat Sekertaris Jenderal No. N/662/SJIND.1/PR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang revisi DIPA dalam rangka penghematan Anggaran
Tunjangan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021, serta Surat Sekertaris Jenderal No
8/404/SJ-IND/KU/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang revisi DIPA pemenuhan Refocusing Anggaran
Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021 sehingga alokasi anggaran Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan tahun 2021 berubah menjadi Rp 8.171.999.000 (Delapan Milyar Seratus Tujuh
Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
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Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran
industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional melalui pelaksanaan program dan
kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di dalam dokumen Rencana
Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024 yang telah disusun dengan
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 dan Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.
Realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2021 berdasarkan OMSPAN
(data diambil tanggal 10 Januari 2021) adalah sebesar Rp. Rp 8.148.190.583,- atau sebesar 99,71%.
Dari seluruh output kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan data yang bersumber dari ALKI di Intranet Kemenperin,
rata-rata realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 100%. Realisasi fisik ini cukup membanggakan dan juga
realisasi keuangan yang hampir terserap secara keseluruhan cukup membuat direktorat industri hasil
hutan dan perkebunan lebih baik dari pada realisasi baik keuangan maupun fisik dari tahun
sebelumnya. Meskipun tahun 2021 tantangan yang datang dari masih merebaknya kasus Covid-19
varian delta, namun direktorat industri hasil hutan dan perkebunan tetap bisa memberikan hasil yang
optimal yang bisa dilakukan di tahun tersebut
Dari realisasi anggaran sebesar 99,71% tersebut, rata-rata capaian seluruh indikator Perjanjian
Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 adalah sebesar 96,75% di mana
terdapat 6 dari 17 target indikator kinerja yang tidak tercapai.
Penggunaan sumber daya anggaran yang bersumber dari APBN di lingkungan Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2021 dapat dilihat dalam
tabel berikut:
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Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021
No

Sasaran
Tujuan

Tj

Meningkatny
a peran
industri hasil
hutan dan
perkebunan
dalam
perekonomia
n nasional

Indikator Kinerja
Pertumbuhan PDB
1 industri hasil hutan dan
perkebunan*
Kontribusi PDB industri
hasil hutan dan
2
perkebunan terhadap
PDB nasional*

Target

Satuan

1,02

%

1,41

%

Outcome/Intermediate/
Output
Tujuan

Meningkatnya daya saing
industri hasil hutan dan
perkebunan

Program/Output/
Komponen

Anggaran

Realisasi

Persenta
se

Fisik

Program Penumbuhan
dan Pengembangan
Industri Berbasis Hasil
Hutan dan Perkebunan

8.171.999.000

8.148.190.583

99,71%

100%

1.297.255.000

1.296.553.778

99,95%

100%

204.032.000

203.144.392

99,56%

100%

424.483.000

424.315.479

99,96%

100%

82.554.000

81.116.044

98,26%

100%

99,97%

100%

Perspektif Stakeholder

SK
1

Meningkatny
a daya saing
dan
kemandirian
industri hasil
hutan dan
perkebunan

Utilisasi sektor industri
1 hasil hutan dan
perkebunan

Nilai realisasi investasi
2 industri hasil hutan dan
perkebunan

51,69

21,52

%

Rp
Trilyun

Meningkatnya
kemampuan industri hasil
hutan dan perkebunan
dalam negeri

Meningkatnya investasi
sektor industri hasil hutan
dan perkebunan

Implementasi Konsep
Rantai Alur Bahan Baku
Industri Pengolahan
Kayu Dan Rotan
Penyusunan Rsni
Furnitur Dan
Pengolahan Kayu
Penyusunan Rsni
Selulosa Dan Karet
Penyusunan Rsni Hilir
Perkebunan Non
Pangan

Perspektif Customer

SK
2

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

Kontribusi ekspor
produk industri hasil
1
hutan dan perkebunan
berteknologi tinggi

1,96

%

Pemanfaatan teknologi
4.0 yang makin meluas
pada sektor industri hasil
hutan dan perkebunan

Penyusunan Studi
Kelayakan (feasibility
Study) Untuk
Pembangunan Pilot
Plant Industri Ivo/ilo
(industrial Vegetable
Oil/industrial Lauric Oil)

846.500.000

846.225.000
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No

SK
3

SK
4

Sasaran
Tujuan

Meningkatny
a
kemampuan
industri
barang dan
jasa dalam
negeri sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan

Meningkatny
a penguasaan
pasar industri
hasil hutan
dan
perkebunan

Indikator Kinerja

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

Target
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Satuan

Outcome/Intermediate/
Output

%

Substitusi impor produk
2 industri hasil hutan dan
perkebunan*

22

%

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

52,51

%

Nilai ekspor produk
1 industri hasil hutan dan
perkebunan

24,40

US$
Milyar

Pertumbuhan ekspor
2 produk industri hasil
hutan dan perkebunan

7,98

%

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

- Produk industri hasil
hutan dan perkebunan
Indonesia makin di kenal
luas
- Terciptanya pangsa
pasar baru
- Peningkatan ekspor
produk industri hasil
hutan dan perkebunan
- Peningkatan
pemanfaatan kerjasama
internasional industri hasil
hutan dan perkebunan

Program/Output/
Komponen
Sebaga Bahan Baku
Industri Greenfuel/b100
Penyusunan Business
Plan Industri Ivo/ilo
(industrial Vegetable
Oil/industrial Lauric Oil)
Sebagai Bahan Baku
Industri Greenfuel/b100
Penyusunan
Rekomendasi Insentif
Fiskal Industri Hasil
Hutan Dan Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi
Peningkatan Ekspor
Produk Industri Hasil
Hutan Dan Perkebunan
Penyusunan
Rekomendasi Terkait
Posisi Runding Industri
Hasil Hutan Dan
Perkebunan Pada
Forum Kerjasama
Internasional
Penyusunan Detail
Engineering Design
(ded) Untuk
Pembangunan Pilot
Plant Industri Ivo/ilo
(industrial Vegetable
Oil/industrial Lauric Oil)
Sebagai Bahan Baku
Industri Greenfuel/b100

Realisasi

Persenta
se

Fisik

784.927.500

99,99%

100%

365.642.000

364.696.632

99,74%

100%

493.047.000

487.028.816

98,78%

100%

60.920.000

60.892.800

99,96%

100%

1.210.330.000

1.210.163.988

99,99%

100%

Anggaran

785.000.000
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No

Sasaran
Tujuan

Indikator Kinerja
Kontribusi ekspor
produk industri hasil
3
hutan dan perkebunan
terhadap total ekspor
Rasio impor bahan baku
industri hasil hutan dan
4 perkebunan terhadap
PDB sektor industri non
migas

Target

Satuan

14,70

%

2,03

Outcome/Intermediate/
Output

%

Program/Output/
Komponen
'Penyusunan
Rekomendasi
Implementasi Industri
Aditif Aspal Karet

Realisasi

Persenta
se

Fisik

230.232.000

230.108.898

99,95%

100%

Peningkatan Recovery
Kertas Bekas Dalam
Negeri Sebagai Bahan
Baku Industri Kertas

284.590.000

283.954.798

99,78%

100%

Penyusunan Konsep
Desain Industri
Pengolahan Kayu Dan
Rotan Dalam Rangka
Industrial Intellegent

443.440.000

440.906.036

99,43%

100%

30.120.000

29.635.300

98,39%

100%

564.827.000

564.227.956

99,89%

100%

237.743.000

236.487.977

99,47%

100%

Anggaran

Perspektif Internal Process

SK
5

SK
6

SK
7

Meningkatny
a
pengendalian
dan
pengawasan
sektor
industri hasil
hutan dan
perkebunan
Terwujudnya
birokrasi
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan
yang efektif,
efisien, dan
berorientasi
pada layanan
prima
Meningkatny
a kualitas

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

Nilai kearsipan
1 Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan

Rekomendasi hasil
pengawasan internal
2
yang telah
ditindaklanjuti
1

Tingkat kesesuaian
dokumen perencanaan

10

Perusaha
an
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Nilai

91,5

%

95,7

%

Terlaksananya
pengawasan industri yang
dikendalikan

Perspektif Learn & Growth
Terselenggaranya sistem
pengelolaan kearsipan
Layanan Kearsipan
yang efektif, efisien dan
Direktorat Industri Hasil
berorientasi pada layanan Hutan Dan Perkebunan
prima
Terselenggaranya
rekomendasi hasil
Koordinasi Dan
pengawasan internal yang
Identifikasi Isu Aktual
telah ditindaklanjuti yang
Industri Hasil Hutan
efektif, efisien, dan
Dan Perkebunan
berorientasi pada layanan
prima
Tersusunnya rencana
Dokumen Perencanaan
program, kegiatan dan
Pengembangan Industri
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No

Sasaran
Tujuan
perencanaan,
penyelenggar
aan dan
evaluasi
program
kegiatan pada
Direktorat
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan

Indikator Kinerja

Target

Satuan

dengan rencana
program dan kegiatan
prioritas nasional
Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
2
(SAKIP) Direktorat
Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan

78,2

Nilai

Outcome/Intermediate/
Output
anggaran yang berkualitas
sesuai dengan kebijakan

Program/Output/
Komponen
Hasil Hutan Dan
Perkebunan

Terselenggaranya
pengelolaan SAKIP yang
berkualitas

Monitoring Dan
Evaluasi Kinerja Industri
Hasil Hutan Dan
Perkebunan

Anggaran

Realisasi

Persenta
se

Fisik

611.284.000

603.836.189

98,78%

100%
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3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan
sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisien
apabila dapat mencapai output maksimum dengan menggunakan input yang optimum. Dalam
melaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan
perkebunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021, Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan menggunakan sumber daya sebagai berikut:
A.

Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Kinerja dan
Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis, capaian target Perjanjian Kinerja, serta
realisasi fisik dari penyerapan anggaran tahun 2021 (sebesar 99,7%), maka rasio penggunaan
anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Rasio Capaian Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran
No.

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Rasio Terhadap
Penyerapan Anggaran
(%)

1

Indikator Kinerja Tujuan

48,58

205,25

2

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja

103,17

96,65

3

Indikator Kinerja Utama

73,74

135,22

4

Perjanjian Kinerja

96,75

103,06

5

Realisasi Fisik

100

99,71

Rata-Rata

84,45

118,07

Berdasarkan tabel tersebut, maka rata-rata pencapaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan tahun 2021 adalah sebesar 84,45% dengan menggunakan 118,07% dari total PAGU
anggaran yang dialokasikan. Meskipun rata-rata hanya menggunakan 84,45% anggaran untuk
mencapai target kinerja rata-rata sebesar 118,07%, namun perlu digaris-bawahi bahwa terdapat
beberapa target indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama dan
Indikator pada Perjanjian Kinerja yang tidak tercapai.
B.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Kinerja Strategis dan
Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis, capaian target Perjanjian Kinerja, serta
realisasi fisik dari penyerapan anggaran tahun 2021 terhadap penggunaan Sumber Daya Manusia,
pada tahun 2021 dari seluruh pegawai Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebanyak 26
orang ASN dan 5 orang PPNPN, sehingga Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk melaksanakan
program kegiatan adalah sebesar 100%. Pegawai-pegawai tersebut melaksanakan tugasnya untuk
memenuhi target Perjanjian Kinerja Individu/SKP masing-masing sehingga berkontribusi terhadap

74

pencapaian target tujuan dan sasaran strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, maka
rasio penggunaan Sumber Daya Manusia tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20. Rasio Capaian Kinerja Terhadap Sumber Daya Manusia
No.

Uraian

Capaian (%)

Rasio Terhadap Jumlah
SDM (%)

1

Indikator Kinerja Tujuan

48,58

63,81

2

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis

103,17

30,05

3

Indikator Kinerja Utama

73,74

42,04

4

Perjanjian Kinerja

96,75

32,04

5

Realisasi Fisik

100

31,00

84,45

36,71

Rata-Rata

Berdasarkan tabel di atas, maka pencapaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan tahun 2021 menggunakan rata-rata sebesar 36,71% dari total seluruh pegawai ASN yang
bekerja pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Angka 36,71% tidak menunjukkan
bahwa terdapat 63,29% pegawai berkontribusi minim, namun terdapat efisiensi sebesar 63,29% SDM
yang mewakili kinerja di atas target dari seluruh SDM yang berkontribusi terhadap pencapaian target
kinerja. Kinerja pegawai yang baik didukung oleh pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan dengan
baik oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga para pegawai mampu
menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan pembinaan berkelanjutan, maka diharapkan kinerja SDM
pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dapat terus meningkat di masa mendatang.
3.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program
Dari seluruh output program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja
baik pencapaian pada Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
tahun 2020-2024, capaian target Perjanjian Kinerja tahun 2021, realisasi fisik pelaksanaan Program
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan tahun 2021, serta
capaian program prioritas nasional tahun 2021, maka pencapaian target kinerja pada Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.21 Pencapaian Target Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan

No.

Dokumen
Kinerja

Capaian
Rata-Rata

Jumlah IK

IK
Tercapai

IK Tidak
Tercapai

Rasio
Tingkat
Keberhasilan
IK

Tahun Anggaran 2021
1

2

3

4

Perjanjian
Kinerja
Tahun
2021
Rencana
Strategis
Tahun
2021 (IKT
& IKSP)
Indikator
Kinerja
Utama
Tahun
2021
Realisasi
Fisik

Program
Prioritas
5
Nasional
Tahun
2021
Rata-Rata

1

Rencana
Strategis
Tahun
2021-2024
Rata-Rata

96,75%

17

10

7

58,82%

96,75%

17

10

7

58,82%

73,74%

4

1

3

25,00%

100,00%

-

-

-

-

100,00%

3

3

0

100

93,45%
41
24
Jangka Menengah Tahun 2021-2024

17

58,54%

77,49%

17

5

12

29,41%

77,49%

17

5

12

29,41%

Dari tabel di atas, rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 58,54% sehingga dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil
hutan dan perkebunan Tahun Anggaran 2021 tidak berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata
capaiannya belum melebihi 93,45%.
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Sedangkan rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah sebesar 29,41%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil
hutan dan perkebunan jangka menengah tahun 2020-2024 belum berhasil dilaksanakan meskipun
tingkat rata-rata capaiannya juga belum melebihi 100%. Namun perlu diingat bahwa tahun 2021
merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja
jangka menengah masih jauh berada di bawah target akhir yang ingin dicapai pada tahun 2024.
Catatan:
Berdasarkan hasil rapat pembahasan ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni
2021 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Unit Eselon II dilingkungan Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan, disepakati bersama bahwa kriteria keberhasilan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah jika rasio tingkat
keberhasilan adalah ≥ 75%.
3.3.1

Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari hasil evaluasi, pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis
Hasil hutan dan perkebunan tahun anggaran 2021 mengalami kegagalan, namun meskipun demikian,
jumlah indikator kinerja yang mencapai target lebih banyak daripada yang tidak mencapai target
dengan capaian rata-rata di atas 100%. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian
target indikator kinerja antara lain:
-

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

-

Keberhasilan dalam pelaksanaan program prioritas nasional terkait kelapa sawit pada IVO dan
ILO dalam rangka pembuatan Business Plan, Feasibility Study (FS) dan juga DED (Detail
Engineering Design) Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) sebagai bahan
baku Industri Greenfuel/B100 yang mana sedang digaungkan oleh Presiden Jokowi, serta Pusat
Logistik Industri Furnitur dalam rangka Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri
Pengolahan Kayu dan Rotan

-

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

-

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

-

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

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

3.3.2

Faktor-Faktor yang Menghambat Keberhasilan/Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan tahun anggaran 2021, serta
ketidakberhasilan dalam mencapai beberapa indikator kinerja antara lain:
-

Terdapat beberapa indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator Kinerja
Sasaran Kinerja (IKSS), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak
mencapai target, yaitu pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan serta subtitusi
impor di industri hasil hutan dan perkebunan.. Pencapaian target-target kinerja makro tersebut
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor
eksternal diantaranya adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal
tahun 2021 mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global di mana dilakukan
pembatasan aktivitas di berbagai negara (lockdown) sehingga aktivitas perekonomian dunia juga
terganggu.

-

Kegiatan restrukturisasi mesin untuk industrii furniture dan juga kayu terblokir pada tahun 2021
dan tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan dikarenakan adanya refocusing anggaran, sehingga
baru bisa dilaksanakan pada tahun 2022

-

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

-

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2021 sedikit banyak mempengaruhi
pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan
perkebunan baik dari sisi anggaran (mengalami refocusing), pelaksanaan kegiatan yang
mendukung pencapaian target kinerja ditunda bahkan dibatalkan menyebabkan beberapa target
kinerja mengalami penyesuaian meskipun realisasi pencapaian pada akhirnya tetap hampir
100%.

-

Tahun 2021 merupakan tahun kedua lanjutan pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024,
namun adanya pandemi Covid 19 menyebabkan adanya beberapa perubahan signifikan yang
dilakukan beberapa kali pada tahun 2021 pada indikator kinerja yang ada di Rencana Strategis
sehingga mengakibatkan terjadi beberapa kali perubahan pada perjanjian kinerja Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan

3.3.3

Rekomendasi Langkah Tindak Lanjut Yang Dapat Dilakukan

Dari analisis faktor-faktor penyebab kegagalan pelaksanaan Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan Tahun Anggaran 2021, beberapa
rekomendasi langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu:
•

Peningkatan Capaian Kinerja
- Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait untuk
mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 diantaranya melalui pemberian vaksin secara
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menyeluruh, serta langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi nasional selama dan pasca
pandemi COVID-19 agar kinerja makro mengalami peningkatan.
- Meningkatkan koordinasi internal direktorat industri hasil hutan dan perkebunan agar
pencapaian kinerja di tahun 2022 membaik terutama untuk indikator yang belum tercapai.
- Meningkatkan kualitas dan menyiapkan secara lengkap dokumen-dokumen yang diperlukan
dalam penilaian SAKIP Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga
indikator kinerja “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dapat tercapai
•

Perbaikan Perencanaan Kinerja
- Hasil evaluasi kinerja tahun 2021, dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2020-2024.
- Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai,
menyeimbangkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi yang tepat
sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan yang
mendukung pencapaian target kinerja secara langsung.
- Perlu monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan lebih sering dan dapat dilaksanakan serta
dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan direktorat industri hasil hutan dan perkebunan

•

Perbaikan Manajemen Kinerja
- Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja
agar dilaksanakan secara tepat waktu.
- Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian
seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang
melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit
kerja/bagian di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga pada
periode berikutnya, target dapat dicapai. Misalnya dengan 79actor79n Rencana Aksi dan
melakukan evaluasi secara lebih memadai (lebih banyak 79actor yang dianalisis dan
dilaporkan) terutama di alki yang sekarang telah terkoneksi dengan sipantau yang dapat
langsung dipantau oleh dirjen dan direktur.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020
Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan kebijakan
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020, tindak lanjut yang direkomendasikan
untuk dilaksanakan pada tahun 2021 adalah:
1. Melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program kegiatan dengan Renstra periode yang
baru (2020 – 2024).
2. Membuat SOP mengenai administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan dimana
maksimal 7 hari kerja setelah kegiatan tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga ketepatan pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan jadwal perencanaan.
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3. Serta dalam rangka mengembangkan industri hasil hutan dan perkebunan hal-hal yang
dapat dilakukan adalah pengembangan hilirisasi industri, penguatan standar melalui SNI
Wajib, SKKNI, dan menumbuhkan industri-industri baru seperti produksi masterbatch untuk
aditif aspal karet, pengembangan industri serat rayon, meningkatkan recovery rate kertas
bekas di dalam negeri untuk bahan baku produksi kertas, dan pengembangan hilirisasi
industri kelapa sawit.
Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka tindak lanjut yang telah dilaksanakan
pada tahun 2021 adalah:
1. Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun
2020-2024, indikator-indikator kinerja yang digunakan semaksimal mungkin memenuhi
kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound). Akan tetapi
terdapat target-target kinerja yang diamanatkan oleh RPJMN yang tidak semuanya
memenuhi kriteria SMART namun t etap harus dilaksanakan oleh Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan. Selain itu penyelarasan program telah dilaksanakan seiring dengan
ketersesuaian indikator perjanjian kinerja direktur disesuaikan dengan perjanjian kinerja
para coordinator, subkoordinator dan staff di lingkungan IHHP
2. Sehubungan dengan masih belum meredanya Covid 19, menjadikan rekomendasi
pembuatan sop mengenai administrasi kegiatan maksimal 7 hari kerja setelah kegiatan
tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan belum dapat dilaksansakan, hal ini
dkarenakan masih sempat diberlakukannya system WFH (Work From Home) dan juga WFO
(Work From Office) ditambah lagi pada tahun 2021 belum ada kepastian kapan akan
meredanya covid 19 sehingga dapat berdampak apabila tetap diberlakukan administrasi
maksimal 7 hari kerja dapat mempersulit kondisi pegawai pada saat pandemi covid pada
saat diberlakukan system WFO/WFH.
3. Pada tahun 2021, kegiatan recovery kertas bekas, penguatan standar SNI, rekomendasi aspal
karet, serta pengembangan hilirisasi kelapa sawit telah dilaksanakan dan sudah dapat dilihat
hasilnya di tahun 2021, bahkan untuk kegiatan recovery kertas bekas dan pengembangan
hilirisasi kelapa sawit akan tetap dilaksanakan di tahun 2022. Sedangkan untuk kegiatan
penguatan standar SNI dan juga SKKNI sudah bukan lagi jadi kegiatan yang akan dibina oleh
direktorat industri hasil hutan dan perkebunan, karena kegiatan tersebut sudah menjadi
tugas pokok dan fungsi di BSKJI dan juga BPSDMI.
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021
dan jangka menengah tahun 2021-2024, secara umum dapat disimpulkan bahwa:
1. Capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2021 realisasi fisik
kegiatan sebesar 100%, rata-rata capaian target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja adalah
sebesar 96,75%, rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 73,74%,
rata-rata capaian pelaksanaan Program Prioritas Nasional adalah sebesar 100%, dan rata-rata
capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 93,45% dengan rasio tingkat keberhasilan
sebesar 58,54% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan Tahun Anggaran 2021 tidak
berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata capaiannya juga belum melebihi 100%.
2. Realisasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2021 adalah
sebesar Rp. 8.148.190.583,- atau 99,71% dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 8.171.999.000,setelah refocusing.
3. Capaian kinerja jangka menengah Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 20202024, rata-rata capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 77,49%, dengan rasio tingkat
keberhasilan sebesar 29,41%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan periode jangka
menengah tahun 2020-2024 belum berhasil dilaksanakan karena merupakan tahun pertama
pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024.

4.2

Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan dan pencapaian
target kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021 antara lain:
1. Terdapat beberapa indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator Kinerja
Sasaran Kinerja (IKSS), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak
mencapai target, yaitu pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan, subtitusi impor
produk industri hasil hutan dan perkebunan, pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan
dan perkebunan, kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total
ekspor, rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri
non migas, rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti. Pencapaian targettarget kinerja makro tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat
dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal diantaranya adalah terjadinya pandemi COVID-19
yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2021 mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi
global di mana dilakukan pembatasan aktivitas di berbagai negara (lockdown) sehingga aktivitas
perekonomian dunia juga terganggu.
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2. Kurangnya partisipasi aktif admin pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan dalam menjawab pertanyaan masyarakat karena pertanyaan masih
tersentral di sesditjen industri agro”.
3. Kurang berkualitas/kurang lengkapnya dokumen SAKIP yang disampaikan kepada tim evaluator
sehingga target nilai SAKIP Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak dapat dicapai.
4. Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal mengalami blokir sampai akhir tahun anggaran,
dengan catatan penghematan/pemotongan anggaran sehingga tidak dapat dibuka blokirnya.
5. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2021 sedikit banyak mempengaruhi
pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan
perkebunan baik dari sisi anggaran (mengalami refocusing), pelaksanaan kegiatan yang
mendukung pencapaian target kinerja ditunda bahkan dibatalkan menyebabkan beberapa target
kinerja mengalami penyesuaian.
6. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024,
sehingga merupakan tahap awal lanjutan dan masih memerlukan waktu untuk mencapai target
akhir jangka menengah tahun 2024

4.3

Rekomendasi

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

Peningkatan Capaian Kinerja
1. Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait untuk
mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 diantaranya melalui pemberian vaksin
secara menyeluruh, serta langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi nasional selama
dan pasca pandemi COVID-19 agar kinerja makro mengalami peningkatan.
2. Meningkatkan koordinasi dan menggalang partisipasi aktif admin pertanyaan masyarakat
pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
sehingga informasi dari masyarakat bisa ditindak lanjuti.
3. Meningkatkan kualitas dan menyiapkan secara lengkap dokumen-dokumen yang
diperlukan dalam penilaian SAKIP Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan sehingga indikator kinerja “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dapat
tercapai.

•

Perbaikan Perencanaan Kinerja
1. Hasil evaluasi kinerja tahun 2021, dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun
2020-2024.
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2. Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai,
menyeimbangkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi yang tepat
sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan yang
mendukung pencapaian target kinerja secara langsung.
•

Perbaikan Manajemen Kinerja
1. Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja
agar dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian
seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang
melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit
kerja/bagian di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga pada
periode berikutnya, target dapat dicapai. Misalnya dengan menyusun Rencana Aksi dan
melakukan evaluasi secara lebih memadai (lebih banyak faktor yang dianalisis dan
dilaporkan).
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