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KATA PENGANTAR 

 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun 

berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

 Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas pokok dan peran Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam meningkatkan peran industri hasil 

hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional, meningkatkan penguasaan 

pasar di dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, 

serta menguatkan struktur industri hasil hutan dan perkebunan.  

 Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggung 

jawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

selama tahun 2016, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan 

pembinaan Industri  Hasil Hutan dan Perkebunan dimasa yang akan datang.  

 Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Direktorat Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh 

pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan 

fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2016   

dapat terlaksana dengan baik. 

 Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat-Nya 

kepada kita dalam memajukan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai 

Kekuatan Ekonomi dan Industri Nasional. 

                                             

 

                                                                          Jakarta,   18  Januari  2016 

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

       

  

 

                            Edy Sutopo 



 



RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Direktorat Industri  Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan salah satu 

unit di Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, 

Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Serta dijabarkan dalam 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, bahwa Direktorat Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri 

nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, 

pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 

penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas 

industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil 

hutan dan perkebunan. 

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Industri Agro 

tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

(IKSS) dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2016  sesuai dengan Peta Strategis 

yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 

tahun 2015-2019. 

Dengan  dikeluarkannya PP No. 41/2015 Tentang Pembangunan Sumber 

Daya Industri yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 3/2014 Tentang 

Perindustrian, dan Peraturan Presiden No. 60/2015 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) 2016 yang merupakan penjabaran dari RPJM 2015-2019 

yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 2016, serta Prioritas 

Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaannya  maka diperlukan tugas, 



fungsi dan kewenangan dalam rangka penyusunan program prioritas 2016.  

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan pengembangan tersebut, prioritas 

dan arah kebijakan pembangunan sektor industri adalah peningkatan daya saing 

industri karet hulu, industri furniture, industri pup & kertas, industri crumb rubber, 

dan industri bahan bakar nabati, Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan 

konsumsi karet alam dalam negeri, penyusunan RSNI, penyusunan RSKKNI, 

dan pemberian bantuan mesin peralatan. 

Berdasarkansasaranstrategis yang telahditetapkan, 

capaiankinerjaDirektoratIndustriHasilHutandan Perkebunan tahun 

2016adalahsebagaiberikut: 

No. Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja  

(IK) 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

 
Realisasi 

2015 

Rata-rata 
JM (2015-

2019) 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER   

1. Meningkatnya peran 

industri hasil hutan dan 

perkebunan dalam 

perekonomian nasional 

 Laju pertumbuhan PDB 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

5,2% 1,16% 4,1% 2,63% 

 Kontribusi PDB industri 
hasilhutandanperkebuna
nterhadap PDB nasional 

2,5% 4,4% 1,93% 3,16% 

2. Meningkatnya 

penguasaan pasar di 

dalam dan luar negeri 

sektor industri hasil 

hutan dan perkebunan 

 Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap 
ekspor nasional setiap 
tahunnya 

5,7% 1,2% 4,9% 3,05% 

6. Meningkatnya 
penyerapan tenaga kerja 
sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

 Jumlah penyerapan 
tenaga kerja di sektor 
industrihasilhutandanper
kebunan 

0,49 
juta org 

1,2 juta 
org 

1,3 juta 

org 

1,25 juta 
org 

7. Menguatnya struktur  
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

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

5% 6% 5% 5,5% 

PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL     

2. Meningkatnya daya saing  

industri melalui 

pengembangan 

standardisasi industri 

hasil hutan dan 

perkebunan 

 
 
Jumlah Rancangan 
Standar Nasional 
Indonesia sektor industri 
hasil hutan dan 
perkebunan  

15 RSNI 15 RSNI 13 RSNI 14 RSNI 

   



3. 
 
 
 

Meningkatnya investasi 

sektor industri hasil 

hutan dan perkebunan 

melalui fasilitasi 

pemberian insentif fiskal 

dan non-fiskal 

 Nilai investasi di sektor 
industrihasilhutandanper
kebunan 

39,71 
Rp 

Trilyun 

42 Rp 
Trilyun 

30 Rp 
Trilyun 

36 Rp 
Trilyun 

 

PerspektifPemangkuKepentingan (Stakeholder) 

 Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam 

perekonomian nasional 

- Lajupertumbuhanindustrihasilhutandanperkebunanpadatahun 2016dari yang 

ditargetkan5,2% realisasi yang dicapaisampaidenganTriwulanIVtahun 

2016industrihasilhutandanperkebunanmengalamipertumbuhanpositifsebesar

1,16% dari tiga kategori industri yaitu Industri Kayu, barang dari kayu dan 

gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, Industri 

kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman, 

dan industri Furniture.Industri kertas memilikipertumbuh paling tinggi 

sebesar1,27%. 

Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, 

rotan dan sejenisnyatumbuh positif1,18danIndustri kertas dan barang dari 

kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman tumbuh positif1,16 

persen, hal ini lebih rendah jikadibandingkandenganperiode yang sama 

padatahun 2015denganpertumbuhanmasingmasingsektorindustri6,12% dan 

3,58%.  

- Kontribusi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional pada 

tahun 2016 (Rp 3.216,8 Trilyun)   yang ditargetkan 2,5 persen realisasi yang 

dicapai sebesar Rp 143 Trilyun atau setara dengan 4,4 persen. 

 Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri sektor industri 

hasil hutan dan perkebunan 

- Untukmelihatkontribusieksporprodukindustri 

hasilhutandanperkebunanterhadap ekspor nasional setiap tahunnya yang 

ditargetkan 5,7 persen realisasi yang dicapai sebesar 1,2 persen. 



Sektor industri hasil hutan dan perkebunan dikelompokan menjadi 10 

kelompok komoditi yaitu Pulp, kertas, industri terkait kertas, furniture kayu, 

pengolahan kayu, furniture rotan, pengolahan rotan,dancrumb rubber, 

industri kimia dasar organik, dan minyak atsiri. 

Secara keseluruhan untuk nilai ekspor industri hasil hutan dan perkebunan 

sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 adalah US$11,98 milyar sedangkan 

nilai total ekspor 12 besar industry nasional sebesarUS$99,65 milyar, maka 

kontribusi ekspor produk IHHP adalah sebesar  1,2persen. 

 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan 

perkebunan 

- Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan 

adalah 1.263.107 orang. 

 Menguatnya struktur industri hasil hutan dan perkebunan 

- Rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap PDB 

non migas, untuk industri furniture dan pengolahannya (kayu, rotan, dana 

bahan alam lainnya) adalah sekitar 7 persen. Industri pulp dan kertas memiliki 

rasio terhadap PDB sekitar 30 persen. 

PerspektifPemangkuBisnis Internal 

 Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi 

industri hasil hutan dan perkebunan 

- Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia sektor industri hasil hutan dan 

perkebunan 15 (lima belas) Rancangan. 

 Meningkatnya investasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan melalui 

fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal 

- Nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan sebesar   Rp. 42 

Trilyun. 

 

Untuk  mencapai  sasaran dan tujuan tersebut, Direktorat Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan telah melaksanakan kegiatan per subdit dan kegiatan DIPA Tahun 

Anggaran 2016. Direktorat Industri Hasil Hutan dan  Perkebunan  memperoleh  

alokasi anggaran sebesar Rp.Rp. 35.009.407.000,-(Tiga puluh lima milyar sembilan 



juta empat ratus tujuh ribu rupiah). Dana  yang  terserap tahun Anggaran 2016 

sampai dengan 30 Desember 2016adalah sebesar Rp. 25.628.721.615 atau sebesar 

98,58%. 

Kinerja  tahun 2016 Direktorat  Industri  Hasil Hutan dan Perkebunan untuk 

capaian keuangan  sebesar 73,22% dari target yang ditetapkan sebesar 98,26% 

sehingga berdasarkan sektor keuangan maka kinerja direktorat adalah 74,51% atau 

dapat dikatakan Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam sektor 

keuangan dapat dikatakan Berhasil.Anaslisis capaian indikator kinerja dapat dihitung 

bahwa realisasi fisik mencapai 89,59% dari yang ditargetkan sebesar 97,42% maka 

dengan kinerja 91,96% sehingga dapat dikatakan dari segi sasaran fisik dalam 

mencapai indikator kegiatan dapat dipenuhi atau dapat dikategorikan Sangat 

Berhasil.Sedangkan Benefit impact dapat dilihat bahwa realisasi fisik yang dicapai 

sebesar 91,96% lebih tinggi dari realisasi keuangan 74,51% dengan nilai kooefisien 

123% sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran yang telah terserap 

maka sasaran kinerja kegiatan dapat tercapai atau dapat dikategorikan Sangat 

Berhasil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Tugas pokok Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan 

evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.  

Melalui tugas pokok tersebut diharapkan dengan melakukan 

pembinaan  terhadap industri hasil hutan dan perkebunan industri tersebut 

tumbuh dan berkembang, selain itu bahan baku khususnya dari hasil 

kehutanan dan perkebunan yang tersedia cukup banyak di dalam negeri, 

dapat diproses lebih lanjut sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat 

dinikmati  oleh masyarakat  pada umumnya. Selanjutnya  akan  dapat 

meningkatkan  penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan  devisa. 

Pembinaan tersebut dilakukan ke dalam berupa peningkatan sumber 

daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk internal 

Kementerian  Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat 

pada umumnya. Disamping itu  pembinaan dilakukan pula terhadap dunia 

usaha, baik berupa upaya  peningkatan iklim usaha, peningkatan  teknologi 

dan mutu produk, peningkatan kerjasama antara industri dengan 

penyediaan bahan baku dan melakukan promosi produk-produk serta 

berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh internal  

kementerian, instansi terkait, dunia usaha, maupun masyarakat pada 

umumnya. 

Untuk  mengetahui program pembinaan yang telah dilakukan oleh 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  yang telah dicapai  berupa 

perkembangan  industri hasil hutan dan perkebunan dalam kurun waktu  

satu triwulan terakhir, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh 

industri hasil hutan dan perkebunan serta program-program yang  akan 

dilakukan satu triwulan kedepan maka perlu disusun  Laporan  Akuntabilitas 

Kinerja  Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 

 



        

2 
  

B. Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Organisasi 

Direktorat Industri  Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan salah satu unit 

di Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan 

Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Serta 

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/ 

PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian, bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana 

induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, 

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan 

sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 

penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas 

industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri 

hasil hutan dan perkebunan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan      

pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan; 

b.  Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian 

informasi industri hasil hutan dan perkebunan; 

c.  Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan 

industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, 

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan 

prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan 

industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis 

pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; 

d.  Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, 

kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri 

hasil hutan dan perkebunan; 
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e. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan 

perkebunan; 

f.   Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri 

hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil 

hutan dan perkebunan; dan 

g.  Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai 4 (empat) Sub 

Direktorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu : 

1. Sub. Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan; 

2. Sub. Direktorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya; 

3. Sub. Direktorat Industri Selulosa dan Karet Hulu; 

4. Sub. Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan; dan 

5. Sub. Bagian Tata usaha. 

 

C. Peran Strategik Organisasi 

Sebagai bagian dari Industri Nasional, maka Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan memiliki peran yang sangat penting bagi 

pengembangan industri nasional secara keseluruhan. Hal ini mengingat 

bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan industri 

yang mengolah hasil hutan dan perkebunan yang sebagian besar bahan 

bakunya berasal dari dalam negeri, sehingga diharapkan industri hasil 

hutan dan perkebunan mampu meningkatkan nilai tambah yang tinggi di 

dalam negeri, serta mampu memberikan konstribusi sebesar-besarnya bagi 

peningkatan ekspor nasional, mengurangi impor, meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja serta mendorong pengembangan investasi di 

bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, untuk mewujudkan peran 

pembinaan tersebut, maka peran Stratejik Direktorat Industri  Hasil Hutan 

dan Perkebunan meliputi Pembinaan Industri sebagai mana diatur dalam 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/9/2011yaitu: 
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 Industri Hilir Kelapa Sawit 

 Industri oleochemical dan turunannya, Biofuel, Biolube, dll 

 Industri Furniture (mebel kayu) 

 Industri Komponen Furniture 

 Industri Chip wood/particle 

 Industri Prefabricated Built of Wood 

 Industri Barang dari kayu untuk dapur 

 Industri Bingkai kayu untuk lukisan 

 Industri Peti, gelondong kabel, pallet, tong kayu. 

 Industri serbuk kayu (wood flour) 

 Industri perhiasan dan patung dari kayu 

 Industri  Bahan bangunan dari serat kayu 

 Industri gabus dan barang-barang dari gabus 

 Industri barang-barang dari kayu lainnya 

 Industri particle board/papan partikel 

 Industri Hard/soft board (MDF) 

 Industri rotan setengah jadi 

 Industri barang jadi rotan (mebel rotan dan anyaman) 

 Industri pulp 

 Industri kertas budaya 

 Industri kertas industri 

 Industri kertas tissue 

 Industri Kertas Koran 

 Industri Kertas Khusus 

 Industri karton box 

 Industri barang-barang cetakan 

 Industri barang-barang lainnya dari kertas 

 Industri crumb rubber 

 

D. Struktur  Organisasi. 

Struktur organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

tercermin pada Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Direktorat sesuai 

dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 
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tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian sebagai 

berikut: 

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, 

pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang 

industri hasil hutan dan perkebunan. 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub 

Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan 

Pengembangan menyelenggarakan fungsi:  

-  Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, 

dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan 

-  Penyiapan  bahan  evaluasi  dan pelaporan,  pengumpulan  dan 

pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil 

hutan dan perkebunan. 

 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat 

Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dibantu 

oleh: 

1) Seksi Program yang mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di 

bidang industri hasil hutan dan perkebunan. 

2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan 

pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil 

hutan dan perkebunan. 

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

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, 

pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, 

pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, 

penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis 

pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam 

lainnya. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, 

Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya 

menyelenggarakan fungsi: 

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri 

ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan 

pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber 

daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, 

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan 

bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta 

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan 

supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional 

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di 

bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya; dan 

- Penyiapan  bahan   perumusan  dan  pelaksanaan   industri   hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 

dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan 

pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan 

pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas 

industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar 

industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis 

pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan 

alam lainnya. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri 

Kayu, Rotan dan Bahan Alam Lainnya dibantu oleh: 

1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah 

pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber 

daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, 

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan 

inovasi, sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan 
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standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, 

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, 

perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan 

pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, 

dan bahan alam lainnya. 

2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 

dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan 

pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan 

pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas 

industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar 

industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis 

pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan 

alam lainnya. 

 

3. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran 

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana 

dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 

penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan 

fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di 

bidang industri selulosa dan karet hulu. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, 

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu menyelenggarakan 

fungsi: 

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri 

ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan 

pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber 

daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, 

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan 
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bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta 

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan 

supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional 

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di 

bidang industri selulosa dan karet hulu; dan 

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 

dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan 

pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan 

pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas 

industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar 

industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis 

pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat 

Industri Selulosa dan Karet Hulu dibantu oleh: 

1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah 

pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan 

sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya 

alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, 

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan 

bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta 

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis 

dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, 

serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar 

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu. 

2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 
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industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, 

penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, 

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, 

dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan 

pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan 

kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri 

selulosa dan karet hulu. 

 

4. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran 

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana 

dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 

penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan 

fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di 

bidang industri hasil perkebunan nonpangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, 

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan 

menyelenggarakan fungsi: 

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri 

ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan 

pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber 

daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, 

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan 

bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta 

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan 

supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional 

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di 

bidang industri hasil perkebunan nonpangan; dan 

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 
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dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan 

pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan 

pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas 

industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar 

industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis 

pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan 

nonpangan. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Industri  

Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dibantu oleh: 

1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah 

pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber 

daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, 

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan 

inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan 

standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, 

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, 

perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan 

pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil 

perkebunan nonpangan. 

2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 

dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan 

pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan 

pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas 

industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar 

industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis 

pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan 

nonpangan. 
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5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata 

usaha dan rumah tangga direktorat. 

 

E. Permasalahan Utama 

Pada tahun 2016 Direktorat Industri Hasil hutan dan perkebunan 

menjalankan  29 (dua puluh sembilan) kegiatan swakelola dengan jumlah 

aktivitas lebih kurang 87 berupa rapat-rapat, sidang, promosi produk dan 

investasi, pelatihan, rapat teknis baik di kantor maupun di luar kantor serta 

menjalankan 5 (lima) kegiatan PIII berupa bantuan mesin peralatan dan 

kajian.  

Dengan jumlah kegiatan tersebut jumlah karyawan yang ada di Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan hanya berjumlah 29 orang pegawai 

dan dengan struktur organisasi yang ada artinya rata-rata setiap orang 

Kepala Seksi hanya memiliki 1 atau 2 orang staf pelaksana maka dengan 

kondisi tersebut menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan perkebunan untuk menjalankan kegiatan tersebut 

dengan menuntut perencanaan yang baik dari segi penganggaran biaya 

maupun pengalokasian personil. 

Selain jumlah pegawai, Direktorat Industri Hasil Hutan dan perkebunan 

juga mengalami beberapa kendala menyakut sarana dan prasana untuk 

menunjang pekerjaan sehari-hari, dalam hal penyediaan computer belum 

semua pegawai di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

mendapatnya. Selain itu keterbatasan tempat penyimpanan berkas-berkas 

dan dokumen penting lainnya turut membuat suasana kerja menjadi kurang 

rapi, hal ini terkait dengan tidak semua dokumen pada akhir tahun dapat 

langsung dimusnahkan karena berdasarkan peraturan yang ada dokumen 

Negara harus disimpan dan dapat dipertanggung jawabkan minimal selama 

lima tahun. Hal lain yang turut menghambat kinerja Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan adalah tidak tersediannya ruang rapat yang 

representative, mengingat adanya surat edaran Menteri Aparatur Negara 

yang membatasi pelaksanaan kegiatan di luar kantor maka hal ini menjadi 

kendala, sehingga ketersediaan ruang rapat yang representative 
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merupakan hal yang mutlak diperlukan, karena koordinasi dan 

perencanaan merupakan hal yang rutin perlu dilakukan. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian 

merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk dijadikan  sebagai 

alat bantu melaksanakan tugas, fungsi dan pogram kegiatan dan merupakan 

tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.  

 

A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN 

PERKEBUNAN 

1. Visi dan Misi 

a.   Visi 

Visi  Direktorat Industri  Hasil Hutan dan Perkebunan adalah: 

“Mewujudkan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang berdaya 

saing kuat, berwawasan lingkungan, dan mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat” 

b. Misi 

Dengan visi tersebut di atas, maka misi yang diemban oleh  Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah: 

 Meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) 

 Memperkuat struktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

 Meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri 

 Meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan teknologi 

 Meningkatkan pemerataan pembangunan Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan, kesempatan kerja, dan berusaha. 

 Meningkatkan ekspor produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  

2. Kebijakan pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

jangka menengah tahun 2015 – 2019  

Kebijakan Pokok (Mendorong Pengembangan Industri)  

 Penyediaan bahan baku, penciptaan iklim usaha yang kondusif, 

pengembangan teknologi, kemampuan SDM industri, 
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pengembangan industri alternatif terkait pengembangan klaster 

industri hasil hutan dan perkebunan 

 Tersusunnya rancangan standar produk industri hasil hutan dan 

perkebunan  

 Terlaksananya partisipasi Dit. IHHP dalam sidang fora 

internasional dan promosi investasi, produk Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan yang bertaraf internasional  

 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan 

pelaporan Dit. IHHP 

 Pengembangan industri berbasis Oleochemical dan kemurgi 

Kebijakan Penunjang (Mengatasi Permasalahan Aktual) 

 Antisipasi dan penanganan permasalahan aktual sektor Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan. 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan urusan 

pemerintahan tertentu di bidang industri hasil hutan dan 

perkebunan. 

 

3. Rencana Stategis Dit. IHHP Tahun 2015-2019 

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Industri 

Agro tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2016  sesuai 

dengan Peta Strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis 

Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

 

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 

1. Meningkatnya peran industri Industri Hasil Hutan  dalam 

perekonomian nasional: Meningkatnya peran industri agro di dalam 

perekonomian nasional diindikasikan dengan laju pertumbuhan PDB 

industri agro yang diharapkan tumbuh di atas pertumbuhan PDB 

nasional serta meningkatnya kontribusi PDB industri agro terhadap 
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PDB nasional. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran strategis 

(IKSS) dari sasaran strategis ini adalah: 

a. Laju pertumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 

2016  sebesar 5,2% yang dihitung atas dasar harga berlaku 

konstan tahun 2000 yang dipublikasikan oleh BPS. 

b.  Konstribusi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB 

nasional pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 2,5% yang dihitung 

dengan membandingkan nilai PDB industri hasil hutan dan 

perkebunan dengan nilai PDB Indonesia 

2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri: 

Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri dimaksudkan untuk 

meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan 

seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pangsa pasar di luar 

negeri dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri 

sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri 

terhadap nilai ekspor nasional.   Indikator kinerja sasaran strategis 

(IKSS) dari sasaran strategis ini adalah: 

a.  Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan 

terhadap ekspor nasional ditargetkan tahun 2016 sebesar 5,7%. 

3.  Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil 

hutan dan perkebunan: Salah satu peran utama sektor industri 

dalam perekonomian nasional adalah dengan menyerap tenaga kerja 

melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif. Sampai dengan 

tahun 2016, jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan 

perkebunan adalah 1,2 juta tenaga kerja. Indikator kinerja sasaran 

strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah: 

a. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan 

perkebunan pada tahun 2016 yang ditargetkan sebanyak 0,49 juta 

ribu tenaga kerja. 

4. Menguatnya struktur industri agro: Salah satu sasaran 

pembangunan industri adalah menguatnya struktur industri 

pengolahan non-migas melalui penumbuhan industri hulu dan industri 

antara yang berbasis sumber daya alam. Struktur industri yang kuat 
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mempunyai ciri antara lain adanya kaitan (linkage) yang kuat dan 

sinergis antar sub sektor industri dengan berbagai sektor ekonomi 

lainnya, memiliki kandungan lokal yang tinggi, menguasai pasar 

domestik, memiliki produk unggulan industri masa depan, tumbuh 

secara berkelanjutan, serta mempunyai daya tahan (resilience) yang 

tinggi terhadap gejolak perekonomian. Indikator kinerja sasaran 

strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah 

b. Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal 

terhadap PDB industri hasil hutan dan perkebunan yang ditargetkan 

sebesar 5% pada tahun 2016. 

 

Perspektif Proses Internal 

1. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan 

standardisasi industry: Standardisasi industri bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar 

dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat 

dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan 

keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta 

mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pengembangan 

Standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, 

pengembangan dan Pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia 

(SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). 

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 

  Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan yang pada tahun 2016 ditargetkan tersusun 

sebanyak 15 RSNI. 

2. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi 

pemberian insentif fiskal dan non-fiskal: Dalam rangka pencapaian 

sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan 

investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal 

dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal 
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pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. 

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 

Nilai Investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang pada 

tahun 2016 ditargetkan sebesar 39,71 trilyun rupiah.  

 

Tabel. 1 Rencana Sasaran Strategis Dit. IHHP tahun 2015-2019 

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 

No. 
Sasaran Program /Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis 
Satuan 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

S1 Meningkatnya peran Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan dalam Perekonomian Nasional 

      

S1.1 
Laju pertumbuhan PDB industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 

Persen 5 5,2 5,4 5,5 6 

S1.2 
Kontribusi industri agro terhadap PDB 

Nasional 

Persen 2,3 2,5 2,7 3 3,5 

S2 
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar 

negeri industri agro 

      

S2.1 
Kontribusi eksport produk industri agro 

terhadap eksport nasional 

Persen 5,5 5,7 5,9 6 6,3 

S6 
Meningkatnya  penyerapan tenaga kerja di sektor 

industri agro 

      

S6.1 
Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor 

industri agro 

Juta 

orang 

0,30 0,49 0,35 0,37 0,39 

S7 

Menguatnya struktur Industri Agro 

      

S7.1 

Rasio impor bahan baku, bahan penolong 

dan barang modal terhadap PDB industri 

non-migas 

Persen 15 5 11 10 9 

 

Perspektif Proses Internal 

No. 
Sasaran Program /Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis 
Satuan 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

T2 Meningkatnya daya saing industri melalui 

pengembangan standar industri 
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T2.1 
Jumlah Rancangan Standar Nasional 

Indonesia (RSNI) 
RSNI 13 15 13 13 13 

T3 Meningkatnya investasi sektor industri melalui 

pemberian insentif fiskal dan non-fiskal 

      

T3.1 
Nilai Investasi di Sektor Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 

Rp. 

Triliun 
30 39,71 35 37 40 

   

B. PENETAPAN KINERJA  2016 

Dalam menjalankan kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

yang berbasis output telah disusun penetapan kinerja yang diharapkan untuk 

tercapai pada tahun 2016 yaitu: 

Tabel 2. Perjanjian Kinerja 2016 Dit. IHHP  

No. Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja  

(IK) 
Target Satuan 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

1. Meningkatnya peran 
industri hasil hutan dan 
perkebunan dalam 
perekonomian nasional 

1. Laju pertumbuhan PDB 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

5,2 Persen 

2. Kontribusi PDB industri 
hasil hutan dan 
perkebunan terhadap PDB 
nasional 

2,5 Persen 

2. Meningkatnya penguasaan 
pasar di dalam dan luar 
negeri sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

3.  Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap 
ekspor nasional setiap 
tahunnya 

5,7 Persen 

3. Meningkatnya penyerapan 
tenaga kerja sektor 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

4. Jumlah penyerapan 
tenaga kerja di sektor 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

0,49 Juta 
Orang 

4. Menguatnya struktur  
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

5. Rasio impor bahan baku, 
bahan penolong, dan 
barang modal terhadap 
PDB non migas 

5 Persen 

PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 

1. Meningkatnya daya saing  
industri melalui 
pengembangan 
standardisasi industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

1. 
 

Jumlah Rancangan Standar 
Nasional Indonesia sektor 
industri hasil hutan dan 
perkebunan  

15 RSNI 

 

2. 
 
 
 

Meningkatnya investasi 
sektor industri hasil hutan 
dan perkebunan melalui 
fasilitasi pemberian 
insentif fiskal dan non-
fiskal 

2. Nilai investasi di sektor 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

39,71 Rp 
Trilyun 
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D. PROGRAM TAHUN 2016 

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 

2016 yang ditetapkan, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah 

menyusun dan mengalokasikan anggaran yang dirinci menurut Program, 

Kegiatan, Output dan Komponen Input.  

Komponen Input yang digunakan ditetapkan dan dihitung kebutuhan 

anggarannya secara cermat oleh penanggung jawab kegiatan. Dimana 

dalam merumuskan Output (barang atau jasa yang dihasilkan) harus 

mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai dengan Tupoksi atau 

Penugasannya. Dalam melaksanakan penyusunan program kegiatan IHHP 

2016 Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan akan melibatkan 

semua pihak yang berkepentingan dengan melakukan rapat koordinasi    

yang dilaksanakan di Jakarta dengan melibatkan Direktorat Jenderal 

Anggaran, Asosiasi yang berada di bawah binaan Dit. IHHP,  serta karyawan 

internal Dit. IHHP. 

Berkaitan dengan Rencana Kerja Direktrat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan tahun 2016 memiliki Sasaran Kegiatan yaitu Kontribusi Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap PDB nasional pada tahun 2016 

sebesar 2,5 persen dengan Indikator Kierja Kegiatan (IKK) yaitu: 

1)     Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendorong Iklim 

Investasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target  sebanyak   

1 (satu) rekomendasi. 

2)     Jumlah Calon Investor Yang Memperoleh Informasi Potensi Inventasi di 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target  sebanyak  1 (satu) 

promosi.  

3)     Jumlah Pilot Project/mini Plant Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

dengan target  sebanyak 1 (satu) pilot project.  

4)     Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya 

Saing dan Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan 

target  4 (empat) rekomendasi. 

5)     Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan dengan target 15 (lima belas) RSNI. 
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6)     Jumlah Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan Yang 

Menerapkan Standar Mutu dengan target  30 (tiga puluh) perusahaan.  

7)    Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target  10 RSKKNI.  

8)     Jumlah SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Disertifikasi  

dengan target 30 SDM IHHP yang tersertifikasi.  

9)   Jumlah SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Mengikuti 

Diklat dengan target 300 SDM industri yang terlatih.  

10) Jumlah Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka 

Pengembangan Industri Hasil hutan dan Perkebunan dengan target 2 

unit bantuan. 

11) Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Pada Promosi/pameran Produk 

Industri Hasil hutan dan Perkebunan  dengan target sebanyak 175 

perusahaan.  

12) Prototipe Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target 

tersusunnya sebanyak  1 (satu) rekomendasi. 

13) Dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II dengan 

target tersusunnya sebanyak 3 dokumen. 

 

Dengan memperhatikan Indikator Kinerja Kegiatan ”Penumbuhan dan 

Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” maka Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menuangkannya dalam 13 (tiga belas) 

Output kegiatan yaitu: 

1)     Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendorong Iklim Investasi 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target  sebanyak   1 (satu) 

rekomendasi yang harus disusun yaitu:  

 Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal dengan aktivitas yang dilakukan 

adalah penyusunan rekomendasi terkait iklim usaha industri hilir kelapa 

sawit.  

2)     Calon Investor Yang Memperoleh Informasi Potensi Inventasi di Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target  sebanyak  1 (satu) 

promosi. Kegiatan promosi yang harus dilaksanakan  yaitu: 

Pelaksanaan Promosi Investasi Industri Hilir Kelapa Sawit dalam bentuk 
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pameran maupun forum investasi di Dalam Negeri maupun Luar 

Negeri. 

3)     Pilot Project/mini Plant Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan 

target  sebanyak 1 (satu) pilot project. Kegiatan yang harus 

diselesaikan, yaitu: Pra Study Kelayakan (Feasibility Study) 

Pengembangan Industri Aspal Karet, dan Pilot Project Aditif Aspal 

Berbasis Karet Alam. Hasil dari study ini akan dibuat pilot projectnya 

untuk kemudian diserahkan ke Pusat Penelitian Karet Bogor untuk 

dimanfaatkan.  

4)     Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan 

Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target  4 

(empat) rekomendasi yang harus disusun yaitu:  

Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal   dengan aktivitas yang 

dilakukan adalah penyusunan rekomendasi terkait iklim usaha industri 

karet, penyusunan rekomendasi terkait iklim usaha industri furniture 

dan pengolahan kayu, penyusunan rekomendasi terkait iklim usaha 

industri pulp dan kertas, penyusunan rekomendasi terkait iklim usaha 

industri pulp & kertas, penyusun rekomendasi terkait infrastruktur 

industri kimia hasil hutan, pertanian dan perkebunan. 

5)     Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan dengan target 15 (lima belas) volume RSNI yang 

harus disusun rancangannya, yaitu 10 RSNI produk pulp dan kertas, 

3RSNI produk furniture, 2 RSNI produk crumb rubber; dan serta 

melakukan pembinaan teknik stardisasi dan teknologi industri hilir 

kelapa sawit dan bahan bakar nabati kepada 2 industri hilir kelapa 

sawit. 

6)     Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Menerapkan 

Standar Mutu dengan target  30 (tiga puluh) perusahaan. Kegiatan 

yang harus dilaksanakan, yaitu: Pembinaan Teknis Standarisasi dan 

Teknologi IHKS dan BBN. Kegiatan yang dilaksanakan berupa temu 

usaha terkait teknologi kemurgi dan Study Pengembangan Teknologi 

Kemurgi Sesuai Arahan pada RIPIN 2015-2019.   
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7)   Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target  10 rancangan 

SKKNI  dibidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, yaitu 4 

subkompetensi industri Furniture, 6 subbidang industri percetakan serta 

memberikan bantuan sertifikasi kepada 30 SDM industri pulp dan 

kertas untuk mendapatkan sertifikat SKKNI. Aktivitas yang dilakukan 

adalah penyusunan  rancangan SKKNI industri furniture; penyusunan 

rancangan SKKNI SDM industri percetakan; implementasi SKKNI dan 

fasilitasi sertifikasi SDM bidang industri pulp dan kertas; penyusunan 

rancangan SKKNI SDM industri hilir kelapa sawit dan bahan bakar 

nabati.   

8)   SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Disertifikasi dengan 

target 30 SDM IHHP. Kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu: 

implementasi SKKNI dan fasilitasi sertifikasi SDM dibidang Industri Pulp 

dan Kertas. Bentuk aktivitas yang dilakukan adalah sertifikasi SKKNI 

dan sosialisasi penerapannya. 

9)   SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Mengikuti Diklat 

dengan target 300 SDM industri yang terlatih, dengan aktivitas yang 

dilakukan adalah pelatihan SDM industri karet remah dalam bidang 

koservasi energi; pelatihan SDM indutri karet remah dalam bidang SML 

ISO 14000; pelatihan SDM industri furniture dalam bidang teknik 

produksi (finishing); pelatihan SDM industri furniture dalam bidang 

desain; pelatihan SDM industri percetakan dalam bidang manajemen 

pemasaran; pelatihan SDM industri hasil hutan dan perkebunan dalam 

bidang aplikasi industri hijau; pelatihan penerapan pembuatan 

chipboard dalam rangka pemanfaatan limbah padat industri pulp dan 

kertas.   

10) Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan 

Industri Hasil hutan dan Perkebunan dengan target 2 unit usaha yang 

mendapatkan bantuan mesin peralatan. Aktivitas yang dilakukan 

memberikan bantuan mesin dan peralatan untuk industri pengolahan 

furniture, dan bantuan mesin dan peralatan pilot project aditif aspal 

berbasis karet alam dan crumb rubber.   
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11) Perusahaan Yang Difasilitasi Pada Promosi/pameran Produk Industri 

Hasil hutan dan Perkebunan  dengan target sebanyak 175 perusahaan 

industri hasil hutan dan perkebunan yang mendapatkan fasilitas untuk 

mempromosikan produk-produk industri termasuk didalamnya promosi 

investasi. Aktivitas yang dilakukan adalah  pelaksanaan pameran di 

dalam negeri dalam rangka promosi industri hasil hutan dan 

perkebunan; pelaksanaan pameran di luar negeri dalam rangka 

promosi industri hasil hutan; dan pelaksanaan promosi investasi industri 

hilir kelapa sawit (IHKS). 

12) Prototipe Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target 

tersusunnya sebanyak  1 (satu) rekomendasi yang harus disusun dan 

aktivitas yang dilakukan adalah penyusunan rekomendasi terkait 

pengembangan desain furniture kayu dan rotan. Bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan adalah lomba desain furniture dan forum temu usaha 

pada klinik desain yang ada di Cirebon dan Jepara. 

13) Dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II dengan 

target tersusunnya sebanyak 3 dokumen yang terdiri atas 1 dokumen 

perencanaan yaitu dokumen RKAKL, 1 dokumen pelaporan 

pelaksanaan kegiatan yaitu dokumen PP39 serta 1 dokumen evaluasi 

atau penilaian yaitu dokumen LAKIP. Aktivitas kegiatan yang dilakukan 

adalah penyusunan dokumen perencanaan pengembangan industri 

hasil hutan dan perkebunan; monitoring dan dn evaluasi kinerja industri 

hasil hutan dan perkebunan; identifikasi isu aktual industri direktorat 

industri hasil hutan dan perkebunan; dan penerapan budaya 5k dan 

pelatihan sdm direktorat industri hasil hutan dan perkebunan dalam 

bidang berbahasa asing dan komputer.   

 

Untuk mencapai 13 (tiga belas)  output tersebut anggaran yang 

dibutuhkan Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan adalah sebesar                            

Rp. 35.009.407.000,- (Tiga puluh lima milyar sembilan juta empat ratus tujuh 

ribu rupiah). Adapun matrik komponen input yang akan dikerjakan Direktorat 

Industri Hasil Hutan dalam menunjang tercapainya output yang telah 

ditentukan adalah sebagai berikut: 
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KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 

1833 
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil 
Hutan Dan Perkebunan 

        
35.009.407.000  

1833,027 
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong 
Iklim Investasi Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

  

1 Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal    

83 
Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha 
Industri Hilir Kelapa Sawit 

             
337.746.000  

1833,028 
 
 
 

Calon Investor Yang Memperoleh Informasi 
Potensi Investasi Di Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

  

75 
 
 

Pelaksanaan Promosi Investasi Industri Hilir 
Kelapa Sawit (ihks) 

          
1.149.820.000  

1833,03 
Pilot Project/mini Plant Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

  

60 
Study Kelayakan (feasibility Study) Pengembangan 
Industri Aspal Karet 

             
531.412.000  

86 Pilot Project Aditif Aspal Berbasis Karet Alam 
          

3.686.115.000  

1833,031 
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka 
Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri 
Hasil Hutan Dan Perkebunan 

  

1 Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal    

51 
Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha 
Industri Karet 

             
287.836.000  

54 
Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha 
Industri Furniture Dan Pengolahan Kayu 

     
150.753.000  

58 

Pendampingan Dan Mentoring Aplikasi Sertifikasi 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (svlk) Dan 
Dokumen V-legal Untuk Industri Furnitur Dan 
Kerajinan Kayu 

             
663.220.000  

62 
Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha 
Industri Pulp Dan Kertas 

             
352.843.000  

70 
Partisipasi Dalam Kegiatan Forum Kerjasama 
Internasional Bidang Industri Oleokimia, Kemurgi 
Dan Minyak Atsiri 

             
267.457.000  

71 
Partisipasi Dalam Kegiatan Forum Kerjasama 
Internasional Bidang Industri Pengolahan Selulosa 
Dan Karet 

             
284.522.000  

72 
Partisipasi Dalam Kegiatan Forum Kerjasama 
International Bidang Industri Kayu Dan Rotan 

             
376.522.000  
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87 
Penyusunan Rekomendasi Terkait Infrastruktur 
Industri Kimia Hasil Hutan, Pertanian Dan 
Perkebunan 

          
1.518.836.000  

1833,032 
Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait 
Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan 

  

80 
Penyusunan/penyempurnaan Standar Produk Plup 
Dan Kertas 

             
564.051.000  

81 Penyusunan/penyempurnaan Standar Furniture 
             

372.952.000  

82 
Penyusunan/penyempurnaan Standar Produk 
Crumb Rubber 

             
515.347.000  

1833,034 
Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan 
Yang Menerapkan Standar Mutu 

  

85 
Pembinaan Teknis Standarisasi Dan Teknologi 
Industri Hilir Kelapa Sawit Dan Bahan Bakar Nabati 

          
1.112.205.000  

1833,037 
Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (rskkni) Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

   

57 Penyusunan Rancangan Skkni Industri Furniture 
        

383.177.000  

84 
Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Sdm 
Industri Hasil Perkebunan Non Pangan 

             
248.050.000  

1833,038 
Sdm Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang 
Disertifikasi 

  

68 
Implementasi Skkni Dan Fasilitasi Sertifikasi Sdm 
Bidang Industri Pulp Dan Kertas 

             
602.051.000  

1833,039 
Sdm Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang 
Mengikuti Diklat 

  

52 
Pelatihan Sdm Industri Karet Remah (crumb 
Rubber) Dalam Bidang Konservasi Energi 

             
293.883.000  

53 
Peningkatan Kompetensi Bidang Sml Iso 
14001;2015 Di Industri Crumb Rubber 

             
601.336.000  

56 
Pelatihan Sdm Industri Furniture Bidang Teknik 
Produksi (finishing) 

          
1.042.337.000  

61 Pelatihan Sdm Industri Furniture Bidang Desain 
             

852.033.000  

63 
Pelatihan Sdm Industri Percetakan Bidang 
Managemen Pemasaran 

             
319.126.000  

64 
Pelatihan Sdm Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan Bidang Aplikasi Industri Hijau 

             
290.456.000  

67 
Pelatihan Penerapan Pembuatan Chipboard Dalam 
Rangka Pemanfaatan Limbah Padat Industri Pulp 
Dan Kertas 

                
72.615.000  

1833,04 
Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka 
Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

  

59 
Bantuan Mesin Peralatan Untuk Industri 
Pengolahan Kayu 

   
2.062.608.000  
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1833,042 
Perusahaan Yang Difasilitasi Pada 
Promosi/pameran Produk Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

  

73 
Pelaksanaan Pameran Di Dalam Negeri Dalam 
Rangka Promosi Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

                
87.465.000  

74 
Pelaksanaan Pameran Di Luar Negeri Dalam 
Rangka Promosi Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

          
1.605.725.000  

1833,044 
Prototipe Produk Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

   

55 
Penyusunan Rekomendasi Terkait Pengembangan 
Desain Furniture Kayu Dan Rotan 

             
810.615.000  

1833,046 
Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 
Unit Eselon Ii 

  

76 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

             
276.506.000  

77 
Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri 
Hasil Hutan Dan Perkebunan 

             
383.958.000  

78 
Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil 
Hutan Dan Perkebunan 

             
675.565.000  

79 
Penerapan Budaya 5k Dan Pelatihan Sdm 
Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan 
Dalam Bidang Berbahasa Asing Dan Komputer 

             
280.789.000  

  T O T A L 
     

35.009.407.000  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA  

 

A. Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja  2016 

Tahun 2016  merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 

tahun 2015-2019. Akuntabilitas kinerja yang diukur dalam rangka 

menggambarkan capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan tahun 2016 mencakup analisis capaian kinerja yang terdiri 

analisis kinerja program prioritas, analisis kinerja sasaran dan akuntabilitas 

keuangan. 

B. Capaian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

1) Analisis Kinerja Program Prioritas 

Dengan telah dikeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang percepatan 

Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010 maka diperlukan tugas, fungsi 

dan kewenangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan Nasional Tahun 2010. PP No. 41/2015 Tentang 

Pembangunan Sumber Daya Industri yang merupakan turunan dari 

Undang-Undang No. 3/2014 Tentang Perindustrian, dan Peraturan 

Presiden No. 60/2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 

yang merupakan penjabaran dari RPJM 2015-2019 yang memuat 

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 2016, serta Prioritas 

Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaannya  maka diperlukan 

tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka penyusunan program 

prioritas 2016.   

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan pengembangan tersebut, 

prioritas dan arah kebijakan pembangunan sektor industri adalah 

peningkatan daya saing industri karet hulu, industri furniture, industri 

pup & kertas, industri crumb rubber, dan industri hilir kelapa sawit & 

bahan bakar nabati, Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan 

konsumsi karet alam dalam negeri, penyusunan RSNI, penyusunan 

RSKKNI, dan pemberian bantuan mesin peralatan. 
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Pembangunan Mini Plant/Pilot Project 

Fenomena penurunan harga karet  menambah pemahaman bahwa 

harga komoditas mentah relatip sangat rentan terhadap pengaruh 

ekonomi global dibanding harga produk jadinya (fine produk). Hingga 

saat ini sebagian besar karet alam Indonesia (85%) diekspor dalam 

wujud mentah terutama crumb rubber jenis SIR 20. Serapan karet alam 

di dalam negeri masih terhitung rendah, yakni sekitar 15% (550-600 

ribu ton). Itupun sebagian besar diperuntukan sebagai bahan baku 

pembuatan ban kendaraan bermotor (65%), sisanya untuk barang-

barang teknik dan Industri (15%), barang keperluan umum  (10%) dan 

barang jadi lateks (10%).  

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan karet alam saat ini 

sangat dominan untuk pembuatan ban. Diversifikasi produk non-ban 

perlu untuk lebih dikembangkan sebagai upaya peningkatan konsumsi 

karet alam di dalam negeri. Produk-produk non ban yang sangat 

potensial terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok konvensional yang 

sudah eksis di Indonesia, seperti industri dock fender, conveyor belt, 

bantalan jemnatan, rubber part untuk otomotif dan lain-lain. Kelompok 

yang kedua adalah kelompok yang masih baru hasil inovasi 

penggunaan karet alam, antara lain aditif karet untuk aspal. 

Penurunan harga tersebut diatas secara makro menurunkan perolehan 

devisa ekspor. Secara mikro sangat menekan tingkat kesejahteraan 

petani, pendapatan  prosesor dan seluruh pihak yang terlibat pada 

agribisnis karet. Diperlukan langkah-langkah cepat dan strategius untuk 

segera memulihkan harga karet.  Salah satu upaya yang diharapkan 

membuahkan hasil secara cepat adalah melalui penyerapan karet alam 

sebesar-vesarnya di negara-negara produsen utama karet alam, untuk 

penyeimbangan supply-demand  dengan dampak positif naiknya harga 

komoditas. 

Selama satu dasawarsa terakhir, total panjang jalan di Indonesia terus 

mengalami peningkatan. Dari keseluruhan jalan, berdasarkan jenis 

permukaannya dapat dibedakan menjadi jalan aspal dan jalan bukan 

aspal. Perbandingan kuantitas panjang dari kedua jenis jalan tersebut 
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dari tahun 2004 hingga 2013 disajikan pada Gambar 2. Oleh karena itu, 

peningkatan panjang jalan akan diikuti dengan pertambahan kebutuhan 

aspal. Kebutuhan aspal untuk konstruksi jalan dalam lima tahun terakhir 

tercatat rata-rata sekitar 1,2 juta ton per tahun dimana 50% dari total 

kebutuhan aspal masih dipenuhi dari impor.  

Dalam realisasinya, penyelenggaraan konstruksi jalan selalu 

dihadapkan dengan berbagai tantangan agar dapat melayani 

masyarakat pengguna dengan aman dan nyaman. Tantangan yang 

dimaksud antara lain aspek standar pelayanan minimum, kelaikan 

fungsi jalan, serta keselamatan dan keserasian dengan lingkungan. 

Alternatif upaya yang ditawarkan agar dapat mengatasi tantangan 

tersebut adalah dengan penggunaan aspal berkualitas tinggi yang 

berfungsi sebagai pengikat dan pengisi pori diantara agregat (pasir, 

kerikil, batu pecah) dalam pembentuk material perkerasan jalan.  

 

Gambar 2. Rasio panjang jalan berdasarkan jenis permukaan jalan 

 

Fakta di lapangan yang banyak ditemukan saat ini adalah lapisan 

perkerasan jalan khususnya di bagian persimpangan, tanjakan, dan 

turunan pada ruas-ruas jalan utama mudah mengalami kerusakan, 

karena saat konstruksinya hanya menggunakan aspal murni. 

Kerusakan lapisan perkerasan jalan juga dipercepat oleh beban         

lalu lintas yang berat, drainase air yang kurang baik, suhu lingkungan 
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dan cuaca yang selalu berubah karena kondisi iklim tropis di Indonesia, 

penampilan dari permukaan jalan yang kurang memuaskan, serta 

masalah layanan yang tidak sesuai dengan umur rencana. 

Jenis kerusakan lapisan perkerasan jalan yang dipengaruhi oleh kinerja 

aspal antara lain retak, distorsi, cacat permukaan, pengausan, dan 

kegemukan seperti diperlihatkan pada Gambar 3. Kerusakan pada 

lapisan perkerasan jalan tersebut harus segera diperbaiki agar tidak 

berimbas pada kerusakan lapisan dibawahnya yang dapat 

membahayakan dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan.Dengan 

demikian untuk mendapatkan lapisan perkerasan lentur jalan yang baik 

diperlukan aspal yang bersifat keras, elastis, tahan lama, memiliki titik 

lembek tinggi dan daya rekat yang baik. Aspal tersebut dapat diperoleh 

dengan cara memodifikasi sifat aspal murni. Teknik modifikasi aspal 

murni dapat dilakukan dengan mencampurkan bahan pemodifikasi 

seperti aditif atau berbagai material sebagai pengisi (filler) ke dalam 

aspalmurni. 

Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 

Dalam rangka memasuki liberalisasi perdagangan dunia dan 

peningkatan mutu produk, di Indonesia perlu dikembangkan kegiatan 

standardisasi. Kegiatan standardisasi di lingkungan Kementerian 

Perindustrian meliputi antara lain perumusan rancangan SNI dan revisi. 

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan 

dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama 

dengan semua pihak. 

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu  yang dibakukan 

termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus 

semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, 

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa 

depan, kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat 

yang sebesar-besarnya.  

Mengingat bahwa standar merupakan hasil konsensus semua pihak 

terkait dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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serta pengalaman, maka setiap 5 tahun perlu ditinjau kembali apakah 

standar tersebut masih valid atau harus direvisi. 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada saat ini 

mempunyai 2 Panitia Teknis (PT), yaitu  PT Furniture dan PT Teknologi 

Kertas yang melakukan  penyusunan/penyempurnaan standar produk 

meliputi furniture, pulp & kertas, dan crumb rubber. Sampai saat ini 

standar produk furniture, pulp & kertas, dan crumb rubber masih 

banyak yang harus direvisi, mengingat bahwa umur standar tersebut 

sudah lebih dari 5 tahun.  

Disamping standar yang akan direvisi juga masih menyusun standar-

standar yang baru dalam rangka menghadapi pasar bebas.  

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dan untuk lebih memperdalam 

pengetahuan kalangan dunia usaha terhadap standar yang sudah 

disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) maka perlu 

dilakukan penyusunan/ penyempurnaan rancangan standar meliputi: 

a. Rancangan Standar Nasional Indonesia produk Pulp dan Kertas 

b. Rancangan Standar Nasional Indonesia produk Furniture 

c. Rancangan Standar Nasional Indonesia produk Crumb Rubber 

Sampai saat ini belum ada produk industri hasil hutan dan perkebunan 

yang sudah menerapkan SNI wajib, namun untuk kedepan akan 

dilakukan kajian mengenai produk-produk IHHP terkait produk yang 

termasuk golongan K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan 

Lingkungan) yaitu produk kertas tissu muka, kertas pembungkus 

makanan, dan kertas pembungkus teh yang akan diaplikasikan untuk 

dijadikan SNI wajib. Sedangkan untuk SNI produk hilir kelapa sawit 

sampai tahun 2015 ini belum ada RSNI yang akan disusun karena 

industri dalam negeri yang belum berkembang namun untuk tahun-

tahun berikutnya   Dit. IHHP akan menyusun RSNI produk hilir kelapa 

sawit terutama untuk produk-produk yang terkait aspek kesehatan 

manusia, misalnya produk turunan hilir kelapa sawit yang digunakan 

sebagai bahan baku kosmetik, dll. 
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Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (RSKKNI) 

Industri hasil hutan dan perkebunan merupakan  industri yang memiliki 

nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja serta memberikan 

kontribusi yang cukup penting terhadap perekonomian, baik dalam bentuk 

kontribusi pada PDB maupun dalam perolehan devisa (ekspor). Salah 

satunya industri furniture. Negara utama tujuan ekspor furniture Indonesia 

adalah Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Inggris dan Belanda.  

Pada awal tahun 2016 akan diberlakukan kebijakan Asean Economic 

Community (AEC) dimana tenaga kerja di negara ASEAN dapat bekerja 

dimanapun di negara anggota ASEAN. Untuk memastikan tenaga kerja 

asing yang masuk Indonesia juga mempunyai kemampuan yang terukur 

maka Kemenakertrans menyusun regulasi yang tertuang dalam Undang-

Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 28 ayat 1 

bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di bidang industri harus memenuhi 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.  

Industri hasil hutan dan perkebunan umumnya merupakan Industri padat 

karya yang menyerap banyak tenaga kerja membutuhkan standar 

kompetensi untuk memastikan tenaga kerja asing yang masuk di sektor 

industri hasil hutan dan perkebunan memang mempunyai kompetensi dan 

tenaga kerja Indonesia dengan kompetensi yang dimiliki tetap memiliki 

daya saing dengan tenaga kerja asing. Pentingnya pemberian sertifikasi 

yang sesuai dengan SKKNI untuk tenaga kerja Indonesia adalah hal yang 

sangat mendasar. Berbagai keahlian tenaga kerja itu perlu distandarkan, 

karena pada 2015 pintu akan terbuka, dan tidak akan ada yang bisa 

melarang pekerja masuk ke Indonesia. Oleh karena itu perlu disusun 

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (RSKKNI) 

bidang industri hasil hutan dan perkebunan. 

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dan dalam rangka menyiapkan 

instrumen untuk memastikan peningkatan daya saing tenaga kerja 

Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja asing di bidang industri hasil 

hutan dan perkebunan maka perlu dilakukan penyusunan rancangan 

standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) industri meliputi: 
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a. Rancangan SKKNI Industri Furniture 

b. Rancangan SKKNI Industri Percetakan 

c. Rancangan SKKNI Industri Hilir Kelapa Sawit & Bahan Bakar Nabati 

Pemberian Bantuan Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kayu 

Kawasan hutan propinsi Yogyakarta yang ditetapkan berdasarkan SK 

penunjukkan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 

1999 adalah seluas 1.045.071 Ha. Luas kawasan hutan ini mencakup 

14,20% dari luas propinsi Yogyakarta. Selain hutan produksi, di Propinsi 

Yogyakarta juga terdapat hutan rakyat yang sampai dengan tahun 2011 

mencapai 1.731.993,71 Ha. Khusus Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta 

seluas 44.175,68 Ha. 

Tingginya potensi bahan baku dari Hutan Negara dan Hutan Rakyat telah 

mendorong industri perkayuan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 

Selain industri primer (Plywood, Veneer, Penggergajian ) berkembang 

juga industri lanjutan Furniture dan Woordworking. 

Selama ini Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta memasok bahan baku 

untuk industri. Sementara pengembangan industri khususnya industri 

furniture belum mendapat perhatian yang intens. Industri furniture sudah 

mulai berkembang di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, namun 

dengan kapasitas produksi industri furniture di Kabupaten Gunung Kidul, 

Yogyakarta yang masih rendah menyebabkan potensi bahan baku yang 

ada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta belum dapat dimanfaatkan 

secara optimal dan belum memberikan nilai tambah serta meningkatkan 

perekonomian, berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka 

mengembangkan industri furniture di Kabupaten Gunung Kidul, 

Yogyakarta pada tahun anggaran 2016 Dit. IHHP telah memberikan 

insentif berupa bantuan mesin peralatan bagi kelompok industri 

kecil/rumah tangga yang selama ini menjadi penyuplai bagi industri 

menengah yang ada, selain itu Kementerian Perindustrian telah 

mengeluarkan peraturan No.90/M-IND/PER/11/2011 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perindustrian No 119/M-IND/PER/10/2009 tentang 

Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Furniture 

dimana salah satu rencana aksi program pemulihan (recovery) 
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pengembangan klaster furniture adalah melanjutkan pemberian bantuan 

alat mesin/peralatan pengolahan mulai dari tingkat hulu, pengolahan 

barang setengah jadi sampai dengan proses finishing di daerah penghasil 

bahan baku dan sentra industri furniture dan sebagai tindak lanjutnya 

maka pada tahun anggaran 2016 Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan akan memberikan bantuan mesin bagi pengembangan 

industry hilir yaitu indusri furniture kayu. 

2) Analisis Kinerja Sasaran 

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, capaian kinerja 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

No. Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja  

(IK) 
Target 
2016 

Realisasi 
2016 

 
Realisasi 

2015 

Rata-rata 
JM 

(2015-
2019) 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER   

1. Meningkatnya peran 
industri hasil hutan dan 
perkebunan dalam 
perekonomian nasional 

1
.
Laju pertumbuhan PDB 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

5,2% 1,16% 4,1% 2,63% 

2
.
Kontribusi PDB industri 
hasil hutan dan 
perkebunan terhadap PDB 
nasional 

2,5% 4,4% 1,93% 3,16% 

2. Meningkatnya penguasaan 
pasar di dalam dan luar 
negeri sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

1
.
 

Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap 
ekspor nasional setiap 
tahunnya 

5,7% 1,2% 4,9% 3,05% 

6. Meningkatnya penyerapan 
tenaga kerja sektor industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

1
.
Jumlah penyerapan 
tenaga kerja di sektor 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

0,49 
juta org 

1,2 juta 
org 

1,3 juta 
org 

1,25 juta 
org 

7. Menguatnya struktur  
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

1
.
Rasio impor bahan baku, 
bahan penolong, dan 
barang modal terhadap 
PDB non migas 

5% 6% 5% 5,5% 

PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL    

2. Meningkatnya daya saing  
industri melalui 
pengembangan 
standardisasi industri hasil 
hutan dan perkebunan 

 
 
Jumlah Rancangan 
Standar Nasional 
Indonesia sektor industri 
hasil hutan dan 
perkebunan  

15 RSNI 15 RSNI 13 RSNI 14 RSNI 

   

3. 
 
 
 

Meningkatnya investasi 
sektor industri hasil hutan 
dan perkebunan melalui 
fasilitasi pemberian insentif 
fiskal dan non-fiskal 

 Nilai investasi di sektor 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

39,71 
Rp 

Trilyun 

42 Rp 
Trilyun 

30 Rp 
Trilyun 

36 Rp 
Trilyun 



        

36 
  

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 

 Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam 

perekonomian nasional 

- Laju pertumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 

2016 dari yang ditargetkan 5,2% realisasi yang dicapai sampai 

dengan Triwulan IV tahun 2016 industri hasil hutan dan perkebunan 

mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,16% dari tiga kategori 

industri yaitu Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang 

anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, Industri kertas dan 

barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman, dan 

industri Furniture. Industri kertas memiliki pertumbuh paling tinggi 

sebesar 1,27%. 

Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari 

bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh positif 1,18 dan Industri kertas 

dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman 

tumbuh positif 1,16 persen, hal ini lebih rendah jika dibandingkan 

dengan periode yang sama pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 

masing masing sektor industri 6,12%  dan 3,58%.  

- Kontribusi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional 

pada tahun 2016 (Rp 3.216,8 Trilyun)   yang ditargetkan 2,5 persen 

realisasi yang dicapai sebesar Rp 143 Trilyun atau setara dengan 4,4 

persen 

 Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri sektor 

industri hasil hutan dan perkebunan 

- Untuk melihat kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan 

perkebunan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya yang 

ditargetkan 5,7 persen realisasi yang dicapai sebesar 1,2 persen. 

Sektor industri hasil hutan dan perkebunan dikelompokan menjadi 10 

kelompok komoditi yaitu Pulp, kertas, industri terkait kertas, furniture 

kayu, pengolahan kayu, furniture rotan, pengolahan rotan, dan crumb 

rubber, industri kimia dasar organik, dan minyak atsiri. 

Secara keseluruhan untuk nilai ekspor industri hasil hutan dan 

perkebunan sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 adalah US$11,98 
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milyar sedangkan nilai total ekspor 12 besar industri nasional sebesar 

US$99,65 milyar, maka kontribusi ekspor produk IHHP adalah 

sebesar  1,2 persen. 

 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri hasil hutan 

dan perkebunan 

- Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan 

perkebunan adalah 1.263.107 orang. 

 Menguatnya struktur industri hasil hutan dan perkebunan 

- Rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap 

PDB non migas, untuk industri furniture dan pengolahannya (kayu, 

rotan, dana bahan alam lainnya) adalah sekitar 7 persen. Industri pulp 

dan kertas memiliki rasio terhadap PDB sekitar 30 persen. 

Perspektif Pemangku Bisnis Internal  

 Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan 

standardisasi industri hasil hutan dan perkebunan 

- Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia sektor industri hasil 

hutan dan perkebunan 15 (lima belas) Rancangan. 

 Meningkatnya investasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan 

melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal 

- Nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan sebesar   

Rp. 42 Trilyun. 

 

Untuk  mencapai  sasaran dan tujuan tersebut, Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan telah melaksanakan kegiatan per subdit dan kegiatan 

DIPA Tahun Anggaran 2016.   

Pada tahun anggaran 2016 ini Direktorat Industri Hasil Hutan dan  

Perkebunan  memperoleh  alokasi anggaran sebesar Rp. 35.009.407.000,- 

(Tiga puluh lima milyar sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).  Dana  

yang  terserap tahun Anggaran 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 

adalah sebesar Rp. 25.628.721.615 atau sebesar 98,58%, dengan komponen 

kegiatan untuk mencapai output sebagai berikut: 
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1. Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendorong Iklim Investasi Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan; dengan volume output 1 rekomendasi. 

Dengan telah dikeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang percepatan 

Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010 maka diperlukan tugas, fungsi dan 

kewenangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan 

Nasional Tahun 2010.  

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan tersebut, prioritas dan arah kebijakan 

pembangunan sektor industri adalah peningkatan  daya saing industri Minyak 

Sawit Mentah (MSM), dengan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan 

utilitas kapasitas terpasang, memperkuat struktur industri, memperkuat basis 

produksi, memenuhi kebutuhan dalam negeri, memiliki potensi ekspor serta 

mengolah sumber daya alam di dalam negeri. 

Posisi dan peran MSM yang dipandang strategis dalam konstelasi ekonomi 

Indonesia diantaranya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nasional 

sekaligus berperan sebagai salah satu produk andalan ekspor perlu disikapi 

secara lebih bijaksana. Hal ini didasari fakta bahwa secara skala usaha 

mikro tingkat unit usaha, potensi MSM dari perkebunan kelapa sawit telah 

memberikan kemanfaatan yang sangat berarti, tetapi apabila ditinjau secara 

ruang lingkup nasional dalam jangka panjang, potensi MSM belum secara 

optimal memberikan kontribusi dari sisi ekonomi. Mengingat selama ini kita 

hanya bertumpu menguasai dan memproduksi serta mengekspor produk 

primer dari kebun sawit berupa CPO dan PKO serta beberapa produk 

turunan hulunya, sedangkan pada sisi lain kita banyak mendatangkan impor 

beberapa produk turunan CPO. Pertumbuhan dan perkembangan produksi 

minyak sawit mentah selama ini hanya diikuti oleh beberapa pertumbuhan 

industri turunan hulunya, utamanya seperti industri fatty acid, fatty alcohol, 

glycerine, methyl esther, dan belum secara optimal dikembangkan secara 

luas ke arah berbagai industri hilir yang memproduksi beraneka ragam 

kelompok dan cabang produk hilirnya. 

Percepatan pertumbuhan industri MSM saat ini masih belum selaras dengan 

pertumbuhan industri turunannya, sehingga dapat dikatakan bahwa potensi 

minyak sawit nasional saat ini hanya dimanfaatkan pada tahap produk primer 
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sebagai produk andalan ekspor, belum dimanfaatkan secara optimal untuk 

pengembangan industri hilirnya yang mempunyai rantai nilai yang sangat 

luas dengan nilai tambah produk sangat tinggi. Ekspor CPO Indonesia dan 

produk turunannya sekitar 65% dari total produksi dengan komposisi ekspor 

Indonesia saat ini terdiri dari 65% dalam bentuk produk primer CPO dan 35%  

dalam bentuk produk turunannya. Berkenaan dengan komposisi ekspor CPO 

yang mencapai 65% maka diharapkan agar Indonesia secara bertahap 

mengurangi ekspor CPO dalam bentuk mentah yang bernilai tambah rendah, 

namun ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi ditingkatkan. Berkaitan 

dengan hal ini, maka sudah selayaknya diversifikasi produk turunan minyak 

sawit mentah lebih ditingkatkan. Dengan pengolahan minyak sawit mentah  

ini menjadi berbagai produk turunan, maka akan memberikan nilai tambah 

lebih besar lagi bagi negara karena harga relatif mahal dan stabil. 

Strategi dasar pengembangan industri hilir kelapa sawit (IHKS) kedepan 

adalah dengan mendorong pengolahan MSM hingga turunan produk ketiga 

di dalam negeri paling sedikit 50% dari total produksi minyak sawit nasional 

sebelum diekspor pada tahun 2015 dan 70% di tahun 2020. 

Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan rekomendasi yang dilaksanakan 

pada tahun 2016 adalah: 

a.   Penyusunan  Rekomendasi  Terkait Iklim Usaha Industri  Hilir  Kelapa 

Sawit .  

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah melakukan rapat 

koordinasi penyusunan  rekomendasi dengan   melibatkan pemangku 

kepentingan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.  

 

2. Calon Investor Yang Memperoleh Informasi Potensi Inventasi Di Industri 

Hasil hutan dan Perkebunan; dengan volume output 100 calon investor. 

Sasaran  komponen yang ingin dicapai adalah dalam rangka membangun 

kerjasama internasional dalam bidang industri. 

 

3. Pilot Project/mini Plant Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dengan volume 

output 1 pilot project/1 mini plant. 
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Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlaksananya proses 

penyerahan bantuan mesin peralatan. 

  

4. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan 

Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dengan volume output 4 

dokumen. 

Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan rekomendasi yang dilaksanakan 

pada tahun 2016 adalah: 

a.   Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha Industri Karet 

Sasaran komponen yang ingin tercapai adalah rekomendasi  dalam 

rangka pengembangan industri industri pengolahan karet, baik ditingkat 

pusat maupun di tingkat daerah yang terlibat. 

b.   Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha Industri Furniture dan 

Pengolahan Kayu   

Sasaran komponen yang ingin dicapai  adalah rekomendasi  dalam 

rangka pengembangan industri industri pengolahan kayu,  dengan 

melibatkan pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di 

tingkat daerah yang terlibat.   

c.  Pendampingan  dan  Mentoring Aplikasi  Sertifikasi  Sistem Verifikasi 

Legalitas Kayu (SVLK) dan Dokumen V-legal Untuk industri furniture dan 

Kerajinan Kayu 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terdapatnya 

perusahaan/pelaku industri dalam mendapatkan sertifikasi.  

c.   Penyusunan Rekomendasi Pengembangan Industri Pulp dan Kertas.     

sasaran Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah koordinasi   dalam 

rangka pengembangan industri industri pulp dan kertas,  dengan 

melibatkan pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di 

tingkat daerah yang terlibat.  

d.  Partisipasi Dalam  Kegiatan Forum Kerjasama  Internasional Bidang  

Industri Oleokimia, Kemurgi dan Minyak Atsiri 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah dalam rangka membangun 

kerjasama internasional dalam bidang industri selulosa dan karet. 
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e.  Partisipasi  Dalam Kegiatan Forum  Kerjasama Internasional  Bidang 

Internasional Bidang Pengolahan Selulosa dan Karet 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah dalam rangka membangun 

kerjasama internasional dalam bidang industri selulosa dan karet.  

f.  Partisipasi  Dalam Kegiatan Forum  Kerjasama Internasional  Bidang 

Internasional Bidang Industri Kayu dan Rotan 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah dalam rangka membangun 

kerjasama internasional dalam bidang industri selulosa dan karet.  

g.  Penyusunan Rekomendasi  Terkait Infrastruktur Industri Kimia Industri 

Kimia Hasil Hutan, Pertanian dan Perkebunan   

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah  dengan 

terlaksananyarapat koordinasi dengan melibatkan pemangku 

kepentingan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.  

 

5. Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan; dengan volume output 15 RSNI. 

Dalam rangka memasuki liberisasi perdagangan dunia dan peningkatan 

mutu produk di Indonesia perlu dikembangkan kegiatan standardisasi. 

Kegiatan standardisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian meliputi 

antara lain perumusan rancangan SNI dan revisi. Standardisasi adalah 

proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang 

dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Standar 

adalah spesifikasi teknik atau suatu yang dibakukan termasuk tatacara dan 

metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan 

memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, 

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pengalaman, perkembangan masa depan, kini dan masa yang masa yang 

akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Mengingat 

bahwa standar merupakan hasil konsensus semua pihak terkait dan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, 

maka setiap 5 tahun perlu ditinjau kembali apakah standar tersebut masih 

valid atau harus direvisi, disamping standar yang akan direvisi juga  masih  
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menyusun standar-standar yang baru dalam rangka menghadapi pasar 

bebas.   

Rancangan Standar Nasional Indonesia  merupakan output kegiatan yang 

diharapkan tercapai dalam jangka waktu yang panjang 2015-2019, 

sedangkan untuk periode 2016 indikator komponen kegiatan adalah: 

Stakeholder (pemangku kepentingan) industri hasil hutan dan perkebunan 

baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang terlibat.  

- Dokumen kajian pengembangan industri 

- Bantuan mesin peralatan pengembangan industri 

- Tersusunnya buku pedoman teknis SNI industri hasil hutan dan 

perkebunan 

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka Rancangan Standar 

Nasional Indonesia  yaitu: 

a.  Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pulp dan Kertas (10 Judul) 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersusunnya 

revisi/penyempurnaan 10 judul standar pulp dan kertas.  

b.  Penyusunan/Penyempurnaan Standar  Furniture (3 Judul) 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersusunnya 

revisi/penyempurnaan 3 judul standar produk furniture.  

c. Penyusunan/Penyempurnaan Standar produk crumb rubber   

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersusunnya 

revisi/penyempurnaan 3 judul standar furniture. 

 

6. Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Menerapkan 

Standar Mutu; dengan volume output 2 perusahaan. 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersusunnya dokumen 

teknis tentang standar dan teknologi industri hilir kelapa sawit dan bahan 

bakar nabati.   

7. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan; dengan volume output 10 SKKNI. 

Pada akhir tahun 2015 akan terbentuk masyarakat ekonomi ASEAN yang 

memungkinkan terjadinya pasar bebas barang dan jasa di lingkup negara 

ASEAN, termasuk pasar bebas tenaga kerja. Hal ini dapat diartikan sebagai 
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peluang perluasan kesempatan bekerja bagi warga negara Indonesia di 

seluruh negara ASEAN namun juga berarti masuknya arus tenaga kerja dari 

negara ASEAN ke Indonesia. Oleh karena itu, sistem pendidikan dan 

pelatihan kerja harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia 

Indonesia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme, dan 

kompetensi kerja yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan 

dunia kerja. Pengembangan SDM profesional harus memiliki sistem 

standardisasi kompetensi tenaga kerja profesi memenuhi kebutuhan pasar 

kerja dan dunia usaha/dunia industri. Untuk itu, diperlukan acuan baku yang 

mengarah kepada efektivitas dan efisiensi  program pendidikan dan 

pelatihan kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional 

Indonesia (SKKNI) yang bertaraf internasional. Implementasi SKKNI untuk 

mendukung sertifikasi sumberdaya manusia (SDM) nasional berdaya saing 

global sudah saatnya dilaksanakan.  

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia   merupakan output kegiatan 

yang diharapkan tercapai dalam jangka waktu yang panjang 2015-2019, 

sedangkan untuk periode 2016, Kegiatan yang sudah dilakukan dalam 

rangka Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  yaitu: 

a.  Penyusunan Rancangan SKKNI Industri Furniture  

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersusunnya 

rancangan SKKNI Industri Furniture.  

b.   Penyusunan Rancangan Standard Kompetensi SDM Industri Bahan 

Bakar Nabati. 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersusunnya 

dokumen rancangan SKKNI untuk SDM industri hilir kelapa sawit dan 

bahan bakar nabati. 

 

8. SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Disertifikasi; dengan volume 

output 30 orang. 

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka SDM IHHP yang dapat 

disertifikasi yaitu: 

Implementasi SKKNI dan Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Industri Pulp dan 

Kertas. 
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Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersosialisasinya 

SKKNI dan pemberian fasilitas sertifikasi bagi SDM Industri bidang pulp dan 

kertas.  

 

9. SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Mengikuti Diklat; dengan 

volume output 300 orang. 

Seiring dengan   diberlakukan  Masyarakat Ekonomi ASEAN maka akan 

terjadi pasar bebas barang dan jasa di lingkup ASEAN, termasuk pasar 

bebas tenaga kerja. Hal ini berdampak pada perluasan kesempatan bekerja 

bagi warga negara Indonesia. Oleh karenanya sistem pendidikan dan  

pelatihan kerja harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia 

Indonesia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme, dan 

kompetensi kerja yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan 

tenaga kerja. Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan rekomendasi yang 

dilaksanakan pada tahun 2016 adalah: Kegiatan yang sudah dilakukan 

dalam rangka SDM IHHP Yang Mengikuti Diklat ini yaitu: 

a.  Pelatihan Industri  Karet Remah Dalam Bidang Konservasi Energi 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlatihnya kepada 

para pelaku usaha industri bidang karet remah.    

 b. Pelatihan Industri  Karet Remah Dalam Bidang SML ISO  14000;2015 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlatihnya kepada 

para pelaku usaha industri bidang karet remah.  

c.   Pelatihan SDM Industri  Bidang Teknik Produksi (finishing)   

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlatihnya kepada 

para pelaku usaha industri bidang teknik produksi.  

 d.  Pelatihan SDM Industri  Bidang Desain   

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlatihnya kepada 

para pelaku usaha industri bidang desain.   

e. Pelatihan SDM Industri  Percetakan Bidang Manajemen Pemasaran 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlatihnya kepada 

para pelaku usaha industri bidang percetakan.  

f.  Pelatihan SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Bidang Aplikasi 

Industri Hijau   
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Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlatihnya kepada 

para pelaku usaha industri untuk menerapkan industri hijau di 

perusahaannya.  

 

10. Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri 

Hasil hutan dan Perkebunan; dengan volume output 2 unit. 

Dalam rangka  meningkatkan volume dan kualitas produk diperlukan sarana 

dan prasarana. Seperti contoh industri pengolahan kayu merupakan salah 

satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan akan 

produk-produk dari industri mebel sebagai salah satunya terus meningkat 

karena sektor ini memberikan desain interior dan nilai artistik yang 

memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas. 

Sedangkan untuk industri ini merupakan industri skala rakyat yang perlu 

ditingkatkan kapsitas dan kualitasnya. Kegiatan ini sebagai bentuk upaya 

dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk yang pada akhirnya akan 

meningkatkan daya saing produk industri tersebut.  

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlaksananya proses 

penyerahan bantuan mesin peralatan. 

   

11. Perusahaan Yang Difasilitasi Pada Promosi/pameran Produk Industri Hasil 

hutan dan Perkebunan;  dengan volume output 150 perusahaan. 

Industri furniture dan kerajinan telah lama diakui sebagai industri yang padat 

karya dan banyak menyerap lapangan kerja. Pengembangan industri 

diarahkan kepada industri yang menghasilkan produk yang bernilai tambah 

tinggi, berdaya saing global dan berwawasan lingkungan. Industri furniture 

dan kerajinan merupakan salah satu  yang memenuhi kriteria tersebut. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa industri ini juga merupakan industri prioritas 

penghasil devisa negara mengingat begitu besarnya sumber bahan baku 

yang kita miliki. Daya saing furniture dan kerajinan Indonesia terletak pada 

sumber bahan baku alami yang melimpah dan berkelanjutan, keragaman 

corak desain yang berciri khas lokal serta didukung oleh SDM yang 

melimpah. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan 
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sumber daya hutan. Hutan tropis yang dimiliki Indonesia menghasilkan 

bahan baku yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara lain. 

Indonesia memiliki kawasan hutan tropis seluas ±133,84 juta hektar (Data 

Strategis Kehutanan, 2009), terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Zaire. 

Indonesia merupakan penghasil 85% rotan di dunia. Sementara itu 

berdasarkan data Kementerian Perdagangan, AAC (Annual Allowable Cut) 

tahun 2012 untuk rotan sebesar 143.120 ton dan AAC kayu sebesar 9,1 juta 

m3. Negara-negara produsen furniture lainnya sulit untuk mengembangkan 

lagi potensi bahan bakunya secara signifikan. 

Secara umum, pasar furniture dunia meningkat dari tahun ke tahun dan 

puncaknya pada tahun 2008. Tahun 2009 pasar dunia menurun akibat krisis 

ekonomi global. Produsen terbesar furniture saat ini adalah China dengan 

31% share total produksi dunia. Eksportir furniture terbesar dunia juga China 

diikuti oleh Italia, Jerman dan Polandia. Sedangkan importir furniture terbesar 

dunia saat ini adalah Amerika Serikat diikuti Jerman, Perancis dan Inggris. 

Ekspor furniture Indonesia dilihat dari segi bahan baku masih didominasi 

oleh bahan baku kayu, diikuti oleh metal, rotan, plastik, bambu, dan lain-lain. 

Negara utama tujuan ekspor furniture Indonesia adalah Amerika Serikat, 

Perancis, Jepang, Inggris dan Belanda. Nilai ekspor furniture kayu tahun 

2013 tercatat US$ 1,26 Miliar dan rotan olahan US$ 188 Juta. Ditargetkan 

nilai ekspor furniture kayu dan rotan olahan dalam lima tahun ke depan 

mencapai US$ 5 Miliar. 

Untuk meningkatkan investasi industri maupun pangsa pasar ekspor IHHP,  

pengembangan industri diarahkan pada industri yang berwawasan 

lingkungan didukung dengan kesinambungan pasokan bahan baku yang 

berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable). 

Keadaan ini diharapkan  akan merupakan daya dukung dalam 

pengembangan industri hilirnya. Untuk menarik minat investor sekaligus 

memperluas pangsa pasar, perlu dilakukan terobosan-terobosan signifikan, 

salah satu upaya adalah dengan melakukan promosi investasi dan produk-

produk IHHP yang berorientasi ekspor secara berkala.  

Event pameran yang dilakukan baik di dalam dan luar negeri merupakan 

bentuk partisipasi IHHP dalam rangka melakukan promosi investasi dan 
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pameran produk-produk IHHP yang berorientasi ekspor. Perkembangan 

IHHP selama dekade terakhir telah memberikan konstribusi yang nyata 

dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional, yang berdampak 

terhadap perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan 

ekonomi masyarakat baik di pusat maupun di daerah.  Perkembangan yang 

cukup positif ini harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap perolehan devisa negara. 

Partisipasi dalam berbagai pameran bertaraf internasional, baik yang ada di 

dalam negeri maupun di luar negeri juga sangat penting untuk dilakukan 

memperkenalkan produk-produk dalam negeri di pasar internasional. 

Promosi bertaraf internasional, disamping untuk memperkenalkan produksi 

dalam negeri di pasar dunia, sekaligus untuk melihat trend pasar global yang 

dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan industri selanjutnya. Berbagai 

pameran skala internasional antara lain adalah: Indonesia Furniture Expo 

(IFEX), Indonesia International Funiture Fair (IFFINA), Trade Expo Indonesia 

(TEI), Internationalen Mobelmesse Koln (IMM Koln), Shanghai International 

Furniture Expo di China dan lain-lain. 

Partisipasi dalam pameran produk dan promosi investasi baik di dalam 

maupun di luar negeri diharapkan akan dapat mendukung peningkatan 

investasi di dalam negeri dan peningkatan pangsa pasar di negara-negara 

tujuan ekspor sekaligus mendukung pengembangan IHHP.  

 

a. Pelaksanaan Pameran  Dalam Negeri Dalam Rangka Promosi Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan   

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksananya pameran,  

dan adanya transaksi penjualan produk furniture.    

d.   Pelaksanaan Pameran  Luar Negeri dalam  Rangka Promosi Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan   

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah terlaksananya pameran, 

dan adanya transaksi penjualan produk furniture.   
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12. Prototipe Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dengan volume 

output 20 prototipe.  

Kegiatan yang mendukung output ini adalah: Penyusunan Rekomendasi 

Terkait Pengembangan Desain Furniture dan Rotan   

Sasaran Sasaran komponen yang ingin dicapai  adalah rekomendasi  dalam 

rangka pengembangan desain industri furniture, dengan melibatkan 

pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.  

 

13. Dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II; dengan 

volume output 3 dokumen. 

Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, 

Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian) mempunyai tugas pokok 

dan fungsi melakukan fasilitasi-fasilitasi dan pembinaan kepada dunia usaha 

yang berada dibawah binaannya melalui pelaksanaan program-program. Di 

lain pihak, kemampuan pemerintah sangat terbatas, terutama dari segi 

pendanaan. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu mekanisme perencanaan 

program yang efektif dan terarah, melalui pelibatan asosiasi, dunia usaha, 

lembaga-lembaga litbang dan instansi terkait serta perguruan tinggi, agar 

program-program yang disusun benar-benar efektif dan mengenai sasaran 

sehingga dunia usaha (industri) mampu bertahan menghadapi persaingan 

yang semakin ketat serta dapat mengembangkan usahanya sebagaimana 

yang diharapkan, dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, perolehan devisa dan kontribusi dalam 

pembentukan PDB.  

Untuk mencapai program-program yang efektif dan terarah tersebut maka 

diperlukan  Informasi mengenai industri hasil hutan dan perkebunan  yang 

memuat gambaran kondisi secara umum serta gambaran potensi bahan 

baku serta berbagai aspek yang terkait lainnya. Penyediaan informasi ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan 

kebijakan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan dimasa 

mendatang. 
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Selain itu diperlukan pula suatu kegiatan yang bersifat fleksibel yang 

memungkinkan direktorat mengikuti berbagai event/kegiatan penting yang 

terkait dengan perkembangan industri hasil hutan dan perkebunan atau 

untuk melakukan upaya penanganan permasalahan tersebut secara segera. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini  adalah: 

a.  Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan   

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah  terbukukannya dokumen 

perencanaan.  

 b.  Pelatihan Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terbukukannya 

dokumen data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan.  

c.  Monitoring dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan dan Perkebunan   

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terbukukannya 

dokumen data dan industri industri hasil hutan dan perkebunan.  

. d.  Penerapan Budaya 5 K dan Pelatihan SDM Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan Dalam Bidang Bahasa Asing dan Komputer     

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya terlatihnya 

pegawai dit IHHP dalam bidang keterampilan bahasa dan komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

50 
  

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan berdasarkan Perspektif 

pemangku kepentingan telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis 

dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sedangkan jika 

melihat Perspektif Proses Internal telah menetapkan 2 (dua) Sasaran 

Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) yang 

semua dilakukan dalam menunjang program kinerja Direktorat Jenderal 

Industri Agro. Dan semua telah terjabarkan dalam kontrak kerja tahunan 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Perjanjian Kinerja). 

2. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terus berkoordinasi 

dengan instansi terkait diantaranya Kementerian PUPR, Puslit Karet, 

BSN, BPPI, dinas-dinas terkait di daerah, serta dunia usaha dalam rangka 

menjalankan program prioritas nasional terutama mengenai                 

pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan di tahun 2016 

diantaranya pembangunan mini plant/pilot project aditif aspal karet di 

Puslit Karet Bogor, bantuan mesin peralatan industri furniture di 

Kabupaten Gunung Kidul, bantuan mesin peralatan industri furniture di 

Sukoharjo, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 

dibidang industri hasil hutan dan perkebunan, dan penyusunan 

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) 

dibidang industri hasil hutan dan perkebunan. 

3. Laju pertumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2016 

dari yang ditargetkan 5,2% realisasi yang dicapai sampai dengan Triwulan 

IV tahun 2016 industri hasil hutan dan perkebunan mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 1,16% dari tiga kategori industri yaitu Industri 

Kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, 

rotan dan sejenisnya, Industri kertas dan barang dari kertas; percetakan 

dan reproduksi media rekaman, dan industri Furniture. Industri kertas 

memiliki pertumbuh paling tinggi sebesar 1,27%. 
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Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari 

bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh positif 1,18 dan Industri kertas dan 

barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman tumbuh 

positif 1,16 persen, hal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode 

yang sama pada tahun 2015 dengan pertumbuhan masing masing sektor 

industri 6,12%  dan 3,58%.  

4. Kontribusi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional 

pada tahun 2016 (Rp 3.216,8 Trilyun)   yang ditargetkan 2,5 persen 

realisasi yang dicapai sebesar Rp 143 Trilyun atau setara dengan 4,4 

persen 

5. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap 

ekspor nasional setiap tahunnya yang ditargetkan 5,7 persen realisasi 

yang dicapai sebesar 1,2 persen. Secara keseluruhan untuk nilai ekspor 

industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan Triwulan IV tahun 

2016 adalah US$11,98 milyar sedangkan nilai total ekspor 12 besar 

industri nasional sebesar US$99,65 milyar, maka kontribusi ekspor produk 

IHHP adalah sebesar  1,2 persen. 

6. Pada tahun anggaran 2016 ini Direktorat Industri Hasil                       

Hutan dan  Perkebunan memperoleh  alokasi anggaran sebesar                              

Rp. 35.009.407.000,- (Tiga puluh lima milyar sembilan juta empat ratus 

tujuh ribu rupiah) untuk anggaran Pusat. Dana  yang  terserap tahun 

Anggaran 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 adalah sebesar       

Rp. 25.628.721.615 atau sebesar 98,58%. 

7. Kinerja  tahun 2016 Direktorat  Industri  Hasil Hutan dan Perkebunan 

untuk capaian keuangan  sebesar 73,22% dari target yang ditetapkan 

sebesar 98,26% sehingga berdasarkan sektor keuangan maka kinerja 

direktorat adalah 74,51% atau dapat dikatakan Kinerja Direktorat Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan dalam sektor keuangan dapat dikatakan 

Berhasil. 

8. Anaslisis capaian indikator kinerja dapat dihitung bahwa realisasi fisik 

mencapai 89,59% dari yang ditargetkan sebesar 97,42% maka dengan 

kinerja 91,96% sehingga dapat dikatakan dari segi sasaran fisik dalam 
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mencapai indikator kegiatan dapat dipenuhi atau dapat dikategorikan 

Sangat Berhasil. 

9. Benefit impact dapat dilihat bahwa realisasi fisik yang dicapai sebesar 

91,96% lebih tinggi dari realisasi keuangan 74,51% dengan nilai 

kooefisien 123% sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran 

yang telah terserap maka sasaran kinerja kegiatan dapat tercapai atau 

dapat dikategorikan Sangat Berhasil. 

B.  SARAN 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Triwulan I tahun 2017 

maka perlu dilakukan langkah-langkah : 

1. Proses lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan di awal tahun 

sehingga untuk kegiatan-kegiatan terkait P-III dapat diselesaikan pada 

pertengahan tahun. 

2. Membuat SOP mengenai administrasi pertanggungjawaban keuangan 

kegiatan dimana maksimal 7 hari kerja setelah kegiatan tersebut 

sudah dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Serta dalam rangka mengembangkan industri hasil hutan dan 

perkebunan hal-hal yang dapat dilakukan adalah pengembangan 

hilirisasi industri, penguatan standar melalui SNI Wajib, menumbuhkan 

industri-industri baru seperti Masterbatch, pengembangan industri 

serat rayon, dan pengembangan  hilirisasi industri sawit (bioavtur, 

tocoferol, dan advanced biomaterial).  

 

 

 

 


