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tedampir kami sampaikan Laporan Triwulan ll Tahun 2022 Direhorat Jenderal lndustri Agro.
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KATA PENGANTAR

Puji syukua kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya

Direktorat lenderal lndustri AEro dapat menyelesaikan Laporan Pentendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana PembanSunan periode triwulan lltahun 2022.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah PeratuGn Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelakanaan Rencana PembanSunan serta Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 150/M-lND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen

Akuntabilitas (inerja lnstansi Pemerintah Di l-in8kungan Kementerian Perindustrian [aporan ini

disusun untuk melihat besaran sasa6n keuanEan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan

program kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri AEro Kementerian Perindustrian sampai

dengan triwulan ll tahun 2022. Selain p€ncapaian sasaran keuangan dan fisik, dalam laporan iniiuga

disajikan capaian pelaksanaan Program Subtitusi lmpor sampai dengan triwulan Il tahun 2022.

Laporan ini merupakan pertanSSungjawaban 0irektur ',enderal lndustri Agro atas

pelaksanaan tugas pokok dan Iungsinya dalam membantu Menteri Perindustrian menyelenBgarakan

pemerintahan di bidang industri agro sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik

lndonesia Nomor 69 Tahun 2018.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan Eambaran obyektif menEenai kinerja

Direktorat Jenderal lndustri Agro sampai dengan triwulan ll tahun 2022 Selain itu. laporan ini juga

d,harapkan dapat menjadiacuan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada masa yang

akan datanS.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yant telah membantu dalam

penyusunan laporan ini.

Jakarta, ,r Juli 2022
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BAB I

PENDAHUTUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

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

bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden

Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang kemudian diubah

dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 69 Tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Jenderal lndustri Agro mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan

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

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

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

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

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

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat lenderal lndustri Agro menyelenggarakan fungsi

yaitu:

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

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

pembinaan industri hijau dan industri strate8is, pembinaan peningkatan penggunaan produk

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

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

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

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

pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk

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

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

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

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

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

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

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

d.pemberianbimbinganteknisdansupervisidibidangrencanapemanfaatansumberdayaalambagi

industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri' dan pengawasan dan pengendalian

keSiatanusahaindustripada|ndustrihasilhutandanperkebunan,industrimakanan,hasillaut,
dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

e. pelaksanaan evaluasidan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4'0' pembinaan

optimalisasipemanfaatanteknologiindustri,rencanapemanfaatansumberdayaalambagi
industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan
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produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaanjasa industri,

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

perkebunan, industrimakanan, hesil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat lenderal lndustriAgro; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2. Latar Belakang Program

lndustri agro mempunyai peranan strategis dalam perekonomian lndonesia. Hal in' dapat dilihat

dariperanannya yang pentingdalam penyediaan kesempatan usaha,lapangan pekerjaan, peningkatan

ekspor dan investasl. Lebih dari itu, industri agro berperan penting dalam mendukung ketahanan

pangan dan pen8embangan ekonomi daerah. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah akan terus

meningkatkan kebijaksanaan pembinaan dan pen8embangan indusri agro guna mendoron8

pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat berperan sesuai harapan melalui berbagai

program dan kegiatan pembinaan yang tepat.

Pada triwuian ltahun 2022, pertumbuhan sektor industri agro adalah sebesar 3,71%, mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar

0,38%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor industri agro telah mengalami pemulihan sejak

berlangsungnya pandemi Covid-lg pada awal tahun 2020 meskipun belum kembali normal seperti

sebelum masa pandemi. Pemulihan kondisi industri agro tidak lepas dari perkembangan penangan

pandemi di mana telah dilaksanakan program vaksinasi di lndonesia serta di berba8ai negara yang

mampu menahan laju penyebaran virus Covid-1g. Sampai dengan bulan Juni tahun 2022, cakupan

program vaksinasi dosis kedua di lndonesia telah mencapai 80,68% dari totaltarget sasaran vaksinasi,

sedangkan cakupan program vaksinasi dosis pertama telah mencapai 96,42% yang mengakibatkan

optimisme Pemerintah untuk tetap melakukan relaksasi aktivitas masyarakat meskipun munculvaraan

baru virus corona. Relaksasi aktivitas masyarakat ini pada akhirnya mengakibatkan adanya

peninEkatan aktivitas ekonomi, yangjuga ikut memberikan dampak pada peningkatan aktivitas sektor

industri a8ro. Selain program vaksinasi, strategi lain yang juga mampu mendonSkrak pemulihan

ekonomi nasional adalah program bantuan sosial dari Pemerintah. Bantuan ini mampu menjaga

tingkat konsumsi masyarakat ekonomi kelas bawah, Sektor industri makanan dan minuman erat

kaitannya dengan konsumsi rumah tangga, sehingga dengan adanya bantuan sosial, turut

menjaga/meningkatkan konsumsi masya ra kat atas produk makanan dan minuman yan8 pada akhirnya

berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri agro, mengin8at sektor industri makanan dan

minuman memiliki kontribusi hin8ga sebesar 75,14% terhadap total PDB sektor industri agro'

Secara umtrm, pandemi Covid-19 yang sampai saat inibelum selesai, masih terus mempengaruhi

seluruh sektor industri agro sehingta kinerjanya belum kembali normal seperti sebelum masa

pandemi. Pertumbuhan cabang industri agro pada riwulan I tahun 2022 yang tertin8ai dicapai oleh

subsektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu' rotan dan

sejenisnya yang tumbuh sebesar 8,27%, kemudian diikuti industri furnitur yang tumbuh sebesar4'35%'

inar,tri'nl"tui"n dan minuman tumbuh sebesar 3,75%, industri kenas dan barang dari kertas,

percetakan dan reproduksi media rekaman mengalami pertumbuhan positif sebesar 2'95%' sefta

terakhir industri pengolahan tembakau mengalami pertumbuhan sebesar O'98%' Pertumbuhan

masing-masing sub sektor industriagro ditampilkan dalam Tabel 1 1'
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SE KTOR

Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor lndustrl Berbasis Agro

10,11 lndustri Makanan dan Minuman 9,23

o,64

7,91 7,74

3,36

1,58 2,54

-5,74 -1,,32

3,75

0,98l2 lndustri Pengolahan Tembakau

16

lndustri Kayu,Barant Dari Kayu & Gabus
(Tidak Termasuk Furnitur) & Barang

Anyaman Dari Bambu, Rotan & Sejenisnya
0,13 0,75 4,55 -2,16 -3,7L 4,27

77,r8
lndustri Kertas dan Barang Dari Kertas,

Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
0,33 1,43 8,86 0,22 -2,89 2,95

31 lndustri Furnitur 3,55 2,22 8,35 s,81 8,15 4,36

Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non migas triwulan ltahun 2022,

sektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 50,25%, di mana industri makanan dan minuman

menjadi sektor industri agro dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 37,77%, disusul oleh industri

pengolahan tembakau sebesar 4,57%, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan

reproduksi media rekaman sebesar 3,84%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang

anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 2,58%, dan terakhir industri furnitur sebesar

t,41%.

Pada triwulan ltahun 2022, kontribusi seluruh sub sektor industri agro mengalami penurunan

jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 kecuali pada industri industri kayu,

barang dari kayu & gabus (tidak termasuk furnitur) & barang anyaman dari bambu, rotan & sejenisnya

dan industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman. Penurunan

kontribusi sektor industri agro ditenggarai sebagai akibat dari adanya peningkatan kontribusi pada

sektor industri lainnya yang juga telah mengalami pemulihan setelah pandemi Covid-lg. Jika

berlangsung terus menerus, penurunan kontribusi sektor industri agro ini berpotensi menimbulkan

masalah yang perlu ditangani secara serius. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam apakah mulai

terjadi indikasi deindustrialisasi sektor industri agro. Untuk mencegah hal ini, maka perlu dilakukan

kebuakan yang tepat untuk Kembali mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB sektor industri agro'

Nilai ekspor produk industri agro terus mengalami fluktuasi seiak 6 tahun terakhir' Pada tahun

2016-2oLs,eksporprodukindustriagroterusmengalamipeningkatanberturut-turutsebesarUSS

37,83 Milyar, USS 44,74 Milyar dan USS 47,97 Milyar' Sempat menurun meniadi sebesar U55 44'49

Milyar pada tahun 2019, namun kembali meningkat pada tahun 2020 mencapai sebesar USS 47'40

Milyar dan meningkat tajam pada tahun 2021 mencapai USS fl'54 Milyar' Meskipun berfluktuasi'

namun neraca perdagangan sektor industri agro selalu mengalami surplus sepanjang 6 tahun terakhir'

Padatriwulanltahun2022,eksporseluruhkomoditisubsektorindustriaSromengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun ZO21 kecuali pada subsektor
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2018 2019 2021
Trw I

2022

lndustri Pengolahan Non-Migas

Ekonomi Nasional

lndustri Agro 5,60

4,85

5,O7 5,O2

6,65

4,14

o,44

-2,52

-2,O7

1,57

1,67

3,69

3,7L

5,47

5,01

KBLI 2017 2020

6,30

4,77
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industri pencetakan umum dan khusus serta karet hulu. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor

industri kayu yan8 menlngkat sebesar 30,18%, diikuti oleh sektor minuman yanE meningkat sebesar

25,84%, furnitu r dari kayu, rotan dan bambu sebesar 19,34%, makanan (termasuk minyak kelapa sawit)

sebesar 12,93%, roduk olahan tembakau sebesar 6,27%, kertas dan baranB dari kertas sebesar 5,94%,

sedangkan produk pencetakan umum dan khusus mengalami pertumbuhan negatifsebesar -41.37%,

dan karet hulu juga mengalami pertumbuhan negatifsebesar -3,90%.

Komoditi sektor industri agro dengan nilai ekspor terbesar adalah produk industri makanan

yang membukukan nilai ekspor sebesar USS 10,91 Milyar (termasuk minyak kelapa sawit sebesar USs

7,34 Milyar), kemudian diikuti oleh produk kertas dan ba.ang dari kertas sebesar USS 1,89 Milyar,

produk industri kayu sebesar USS 1,28 Milyat, crumb rubber sebesar USS 0,98 Milyar, furnitur dari

kayu, rotan dan bambu sebesar UsS 0,6,4 Milyar, produk pengolahan tembakau sebesar USS 0,28

Milyar, minuman sebesar USS 22,1 Juta dan terakhir pencetakan umum dan khusus sebesar USS 7,26

Juta. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ekspor sektor industriagro masih didominasi oleh produk

turunan sawit sehin8ga jika terjadi gejolak pada komoditi sawit, nilai ekspor industri agro akan ikut

terpengaruh. Hal ini menjaditantangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan ekspor pada komoditi

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

lndustri Agro merupakan industri andalan lndonesia, karena didukung oleh sumber daya alam

yang potensialyang berasaldari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan

kehutanan. ProduksiCPO dan CPKo pada tahun 2021mencapai 51,29juta ton, dan diperkirakan akan

meningkat menjadi52juta ton pada tahun 2022. Produksi hasil perikanan tahun 2021adalah sebesar

24,48juta ton. Produksi nasional rumput laut tahun 2021adalah sebesar 9,6.iuta ton. Produksikaret

alam mencapai 3,12 juta ton pada tahun 2021. Produksi kopi tahun 2021 adalah sebesar 774,6 ribu

ton. Produksikakaotahun 2021adalah sebesar706,5 ribu ton. Prod u ksi tem bakau tahun 2021sebesar

236,9 ribu ton. Produksiteh tahun 2021 adalah sebesar 145,1 ribu ton.

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri a8ro akan mempunyai efek

berganda yang luas, seperti penguatan struktur industri, peningkatan nilaitambah, pertumbuhan sub

sektor ekonomi lainnva, pengembanCan wilayah industri, proses alih teknologi, perluasan lapangan

kerja, penghematan devisa, pe.olehan devisa, serta peningkatan penerimaan pajak bagipemerintah

Peningkatan devisa dan paiak akan mampu mendukung Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan

anggaran dalam APBN. Belania Pemerintah yang besar akan mampu meningkatkan kondisi

perekonomian jika dibelanjakan secara tepat, misalnya pen8embangan teknologi dan Sumber Daya

Manusia. Permasalahan yanB masih terjadiyaitu pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku

industri agro belum mak5imal dan sebagian besar bahan baku diekspor dalam bentuk primer (bahan

mentah) sehingga belum memberikan nilaitambah yang maksimal bagi industri dalam negeri

Sebagai bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi Direktorat 'lenderal lndustri Agro dalam

rangka untuk mendukung pencapaian tulua n "Meningkatnya peran industriagro dalam perekonomian

nasional" maka ditetapkan program Yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah P'ogram Nilai

TambahdanDayasainglnduitridanPrcg]amoukunganManaiemenyangdidalamnyaberisi
kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian tuiuan tersebut
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Dalam rangka melaksanakan tugas dan fun8sinya, organisasi Direktorat Jenderal lndustri Agro

terdiriatas:

1.3. Strultu.Or8anisasi

1) sekreta,iat Di.eldorat Jenderal lndustri Agro

Sekretariat Direktorat Jendera I lndustriAgro mempunyaitugas melaksanakan pelayanan teknis

dan ad ministratif kepada se luruh unit organisasi di lingkun8an Direktorat .,ende ral lndustri Agro,

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat .le nderal menyelengga raka n fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasidan pelaporan

di bidang industri agro;

b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

di bidang industri agro;

c- koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundanS-undangan dan instrumen

hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi

kerja sama dan hubungan masyarakat dibidang industriagro;

d. koordinasidan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;

e. pelaksanaan urusan kepe8awaian, organisasidan tata laksana, d irektorat jenderal;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan

manajemen kinerja direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agroterdiri atas:

1. Bagian Umum; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) oirektorat lnduiki Hasll Hutan dan Perkebunan

Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

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

optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi

industri, pembinaan industri hijau dan industrist€tegis, pembinaan peningkatan penSSunaan

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

industri, perizinan berusaha. penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri,

penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta penBawasan dan pengendalian

kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan ftrngsi:

a. penyusunan rencana teknis, proBram, dananSSaran sefta pengumpulan data dan informasi

pen8embangan industri hasil hutan dan pe*ebunan;

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

industria O, pembinaan optima lisasi pema nfaatan teknologi industri' rencana pemanfaatan

sumber daya alam bagi industri' pembinaan industri hljau dan industri strategis'

pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri' perencanaan dan pembinaan

standardisasi industri, pembinaan jasa industri' perizlnan berusaha' penyediaan bahan

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

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil

hutan dan Perkebunan;
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c, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pemban8unan

industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumberdaya alam bagiindustri,
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan

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

promosi serta pengawesan dan pen8endalian kegiatan usaha industri pada industri hasil

hutan dan pe*ebunan;

d. pemberian bimbinEan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri,

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

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

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

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil

hutan dan perkebunan;

e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidan8 peningkatan dan penguatan industri 4.0,

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber

daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strate8is, pembinaan

penin8katan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi

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

bahan penolong industra, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi sefta

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan

perkebunan; dan

f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tan88a direktorat.

Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiriatas:

1. subbagian Tata Usaha; dan

2. Kelompok .labatan Fungsional.

3) Direkorat lndustri Makanan, Hasil Laut dan Pedkanan

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

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

pembinaan optimalisasi p€manfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya

alam ba8i industri, pembinaan industri hijau dan industri strateBit pembinaan peningkatan

pengtunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri,

pembinaanjasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong

industri, p€nanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi sena pengawasan dan

pengendalian kegiatan usaha indust.i di bidang industri makanan' hasil laut' dan perikanan'

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat lndustri Ma kanan' HasilLaut' dan

Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a

b.

penyusunan rencana teknis, program, dan angSaran serta pengumpulan data dan informasi

pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan

industrlc.0,pembinaanoptimalisasipemanfaatanteknolosiindustri,rencanaPemanfaatan

,rrb", O"* alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis'

O"abi"""" 0"","t""n ounrgr'tn"tn produk dalam negeri' perencanaan dan pembinaan

io"iardb"r' industri, pembinaan jasa industri' perizinan berusaha' penyediaan bahan
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baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industd pada industri

makanan, hasil leut, dan perikanan;

c. penyusunan norma, standar, p.osedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan

industri, data dan informasiindustri, rencana pemanfaatan sumberdaya alam bagiindustri,
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan

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

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri

makanan, hasil laut, dan perikananj

d. pemberian bimbingan teknis dan supeNisidi bidang perencanaan pembangunan industri,

data dan informasi industri,.encana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri,

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

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

promosi seata pengawasan dan pen8endalian kegiatan usaha industri pada industri

makanan, hasil laut, dan perikanan;

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

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber

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

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi

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

bahan penolon8 industri, penanaman modal, fasilltas sektor industri dan promosi serta

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut,

dan perikanan; dan

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

Direktorat lndustriMakanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiriatas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan

2. KelompokJabatanFungsional.

4) oirektorat lndustri Minuman, HasilTembakau dan Bahan penye8ar

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

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebuakan di bidang peningkatan dan penguatan

industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan

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

peningkatan pengSunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi

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

penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industridan promosi' serta pengawasan

ian pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman' hasiltembakau' dan bahan

penyegar- Dalam melaksanakan tugasnya' Oirektorat lndustri Minuman dan Tembakau

menYelenggarakan f ungsi:

a. penyusunan rencanateknis, program' da n a nggaran serta pengumpulandata dan inlormasi

pengembangan industri makanan' hasil laut' dan perikanan;

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

industri 4.0, pembinaan optimalisasi pema nfaatan teknologi industri' renca na pemanfaatan
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sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis,
pembinaan penin8katan p€n8gunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan

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

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

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri

makanan, hasil laut, dan perikanan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidan8 perencanaan pembangunan

industri, data dan info rm asi industri. rencana pemanfaatan sumber daya alam bagiindustri,

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

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

promosi serta pengawasan dan pengendalian keSiatan usaha industri pada industrl

makanan, hasillaut dan perikanan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri,

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

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

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

promosi serta pengawasan dan pengendalian keSiatan usaha industri pada industri

makanan, hasil laut, dan perikanan;

e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan pen€uatan industri 4.0,

pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber

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

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi

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

bahan penolon8 industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi sefta

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut,

dan perikanan; dan

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

Direktorat lndustri Minuman dan Tembakau terdiri atas:

1. Subbatian Tata Usaha; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur organisasi Direktorat Jenderal lndustri Agro adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur OrSanisasi Direktorat Jenderal lndustrl Agro
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BAB II

RENCANA PROGRAM

2.1. ProSram Tahun Anggaran 2022

Program Nilai Tambah dan Daya Saing lndustri dan Pro8ram Dukungan Manajemen Tahun

Angigatan 2022 dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pe€n industri agro dalam

perekonomian nasional dimana salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah yan8 te rkait den8a n pembangunan sektor industrinasionaladalah memperkuat ketahanan

ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang

be*ualitas dan berdaya sain8, sejalan den8an amanat Visi Presiden dan wakil Presiden yaitu

'Terwujudnya tndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Rovong".

Pro8ram NilaiTambah dan Daya SainB lndustri dan Program Dukungan Manajemen bertujuan

untuk meningkatkan peran industri agro dalam perekonomian nasionalyan8 diukur melalui indikator

kinerja tujuan den8an targettahun 2022 sebagai berikut:

1) Pertumbuhan PDB industri agro dengan target sebesar 5,42%.

2) Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional dengan target sebesar 9,s7%

Tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disusun dengan

mengacu kepada Rencana lnduk PembanEunan lndustri Nasional 2015-2035, Kebuakan lndustri

Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis Direktorat Jendera I lndustriAgro Tahun 202G2024, yang

diukur melalui Indikator Kinerja Utama (lKU) yaitu 2 indikator di atas, serta:

1) Perusahaan dengan nilai lndonesia lndustry 4.0 Readiness lndex (lNDl 4.0) > 3.0 di sektor

industri agro dengan target sebanyak 15 perusahaan

2) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

D irekto rat lendera I lndustriAgro dentan tarBet sebesar 80%

3) Substitusi impor prcduk industri agro dengan target sebesar 35%.

Untuk mendukung pencapaian tuiuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam

Rencana Strate8is Direktorat.Jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024, maka dilaksanakan Program

NilaiTambah dan Daya Saing lndustri serta Program Dukungan Manaiemen Pada tahun 2022' kedua

program tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) PerbaikanRantaiPasoklndustriAgro

2) Penumbuhan lndustri Substitusi lmpor dan Hilirisasi lndustri Agro

3) Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan lnovasi lndustri Agro

4) Pengembangan Standar lndustriAgro

5) Peningkatan PenBgunaan Produk Dalam Negeri lndustri Agro

6) Peningkatan Keriasama dan lnvestasi Bidang lndustriAgro

7) Penyediaan Fasilitas Fiskaldan Non Fiskal lndustriAgro

8) Pelaksanaan Peta ''alan Revolusi lndustry 4 0 lndustri Agro

9) Pengelolaan Manalemen Kesekretariatan Bidang lndustri AEro
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Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal

lndustri Agro memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 110.901.893.000,-, dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Program dan Ke8iatan Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun Anggaran 2022

Protram Nil.i Tambah dan Daya Saing lndustri 69.84s.431.000EC

6044 Perbaikan Rantai Pasok lndustri Agro 25.250.000.0q,

Kebiiakan Bidang Tenaga Kerja, lndustri dan UMKM

Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi

Kebiiakan Bidang Tenaga Keria, lndustri dan UMKM

Fasilitasi dan Pembinaan lndustri

Bantuan Peralatan/Sarana

1.000.000.000

2.250.OOO.000

13.000.000.000

9.000.000.000

1.000.000.000

6044.4BK

6044.8DF

5044. PBK

6044.QDt

6044.QEG

7.000.0,00.0006045 Penumbuhan lndustri Substitusi lmpor dan Hllirlsasi lndustri Atro
Kebijakan Bidang TenaSa Kerja, lndustri dan UMKM

Kebiiakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam

Fasilitasi dan Pembinaan lndustri

1.000.000.000

1.fi)O.O00.000

5.000.000.000

6045.ABK

6045.P8r

604s.QDr

14.mO.000.000Penintkatan dan Pemanfaatan Teknoloti dan lnovasi lndustrl

Agro

6046

10.000.000.000

4.000.000.000

Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha

Fasilitasi dan Pembinaan lndustri

5046.Q0H

6046.QDr

5(x).(x)0.m06047 Pengembangan Standar lndustri Agro

500.000.0006047.8tA

2.688.s19.0006048 Penintkatan PenSgunaan Produk Dalam Neteri lndustri Agro

1.688.519.000

1.000.000.000
5048.ABK

6048.8Dr

Kebijakan Bidang Tenaga Keria, lndustri dan UMKM

Fasilitasi dan Pembinaan lndustri

6.202.3()4. )O6049 Penlngl6tan Keriasama dan lnyestasi Bidang lndustri Agro

702.304.000

4.500.000.000

1.000.000.000

KebUakan Bidang Tenaga Kerja, lndustri dan UMKM

Promosi

Fasilitasi dan Pembinaan lndustri

6049.ABK

5049. PEH

6049.QD1

7.204.608.000Penyedlaan Fasilitas Fiskal dan Non Flskal lndustri Atro5050
7.204.608.000Kebiiakan Bidang Tenaga Kerja, lndustri dan UMKM60s0.ABK
6.O00.000.moPelaksanaan Peta Jalan Revolusi lndustry 4'0lndustri Atro6051
6.000.000.0006051.Q01

41.055.452.000Protram Dukungan ManaiemenWA
41.056.452,fi'Olndustri Agron Kes€kretariatanna Bidanta ManaiemePentelol6037
33.453.296.000

600.O00.000

900.000.000

6.103.166.0()0

Layanan Dukungan Manaiemen lnternal

Layanan Sarana dan Prasarana lnternal

Layanan Manajemen SDM lnternal

Layanan Mana.iemen Kineria lnternal

6037.E8A

6037.EB8

6037.E8C

6037.E8D
110.901.893.mOTOTAT

Namundalamperkembangannya,berdasarkanarahanPresiden'KementerianKeuanganmengambil

langkahstrategisuntukmemitigasldampakberlanjutnyakondisipandemiCovid.lgtahun2022dengan

melakukan pencadangan anggaran lAutomatic Adiustmentl sebesar 5% dari anggaran setiap
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Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal No. B/97/ 5J-INO/PR (ll/zOZL tang$al 2

Desember 2021 tentang Automotic Adjustment Belanla Kementerian Perindustrian TA 2022 (,4A Tahap l)

dan Surat Sekretariat Jenderal No. B/58/Sl-lND/PRNll2O22ranggal S Juni 2022 tentang Revisi DIPA dalam

rangka Penambahan Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022 IAA Tahap ll), maka

dilakukan blokir pada anggaran Direktorat Jenderal lndustriAgro sebesar Rp. 16.311.657.000,- atau sebesar

74,77% darilotalPAGU anggaran yang tersebar pada seluruh komponen kegiatan.

2,2. Tujuan, Sasaran dan lndikator Kinerja Program

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing lndustra dan

Program Dukungan Manajemen sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana perubahan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

f abel2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022

TUJUAN

1. Pertumbuhan PDB industriagro *) 5,42 Yo

9,57 vo

rj Meningkatnya peran

industri agro dalam
perekonomian nasional

2. Kontribusi PDB industri agro terhadap
PDB nasional *

PERSPEKTIF S/A(EHOIDEfl

61,21 %1. Utilisasi sektor industriagro

98,25 Rp Trilyun
ro

Meningkatnya daya saing

dan kemandirian industri 2. Nilai realisasi investasi industri agro

sP1

PERSPEKTIF CUSIOMEN

15 Perusahaan1. Jumlah perusahaan dengan nilai
lndonesia lndustry 4.0 Readiness lndex

{lNDl 4.0) > 3.0 di sektor industri agro *)

L,97 %2. Kontribusi ekspor produk industri agro

berteknologi tinggi

sP2 Penguatan implementasi
Making lndonesia 4.0
sektor industriagro

80 %1. Persentase nilai capaian penggunaan

produk dalam negeri dalam pengadaan

barang dan jasa Direktorat Jenderal

lndustriAgro'
35 v.2. substitusi lmpor Produk lndustriAgro *)

vo59,773. Tingkat (omponen Dalam Negeri (TKDN)

Rerata Tertimba

SP3 Meningkatnya kemampuan
industri barang dan jasa

dalam ne8eri sektor
industriagro

USS Milyars6,14k industri1. Nilai (

Yo8,392. Pertumbuhan ekspor produk industri

ro
%32,173. Kontribusi ekspor produk industri agro

total I
%5,614. Rasio impor bahan baku industri agro

terhadap PDB sektor industrinon migas

MeningkatnYa Penguasaan
pasar industri agro

irnsptrnr llvrrnm L PRocEss
lo131. Tintkat penyelesaian rancangan

ran sektor industri
%762. Efektivitas regulasi bidang

yant ditetapkan

industriagro

TersedianYa kebijakan
pembangunan industri

agro yang efektif

5P5

!2

Kod€ Tuiuan/Sasaran Strategis lndikator Kineria Target Satuan

sP4



1. Tingkat partisipasi pada kerja sama
sektor industri agro

98 %sP6 TerselengSaranya urusan
pemerintahan di bidang
industri agro yang berdaya
saing dan berkelaniutan

72 PerusahaanMeningkatnya
pengendalian dan
pengawasan sektor
industri

1. Pengendalian dan pengawasan industridi
sektor industriagro

sP7

PERSPEIfiIF TEIRA' & GROW\H

73 NilaisP8 1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN

Direktorat Jenderal lndustri Agro

73

d di nu hi

1. Permintaan data dan informasi
stakeholder

91 v"

sP9 Meningkatnya kualitas
pelayanan data dan

informasi sektor industri
aSro industri di media massa

2. Persentase pemberitaan positif sektor

81 Nilai1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal lndustri

78 Nilai2. Nilai Laporan Keuangan Direldorat
Jenderal lndustriAgro

3 Level3. lndeks Penerapan Manaiemen Risiko
(MRl) Direktorat Jenderal lndustri ASro

%4. Persentase pengelolaan gMN aset lancar

dan aset tetap terhadap total BMN aset

lancar dan aset teta

30

7a N ilai5. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal
lndustri

83 Yo6. Tingkat kepuasan pegawai atas

ketersediaan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana

92 %7. Rekomendasi hasil pengawasan internal

%508. Tersedianya SOP yang up to ddte dan

relevan

Terwujudnya birokrasi
Oirektorat Jenderal lndu
Agro yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada

layanan prima

5P10

%95,91. Tingkat kesesuaian dokumen
p€rencanaan dengan rencana program

dan oritas nasional
N ilai78,42. Nilai Sistem Akuntabilitas Kineria lnstansi

Pemerintah (SAKIP) Oirektorat Jenderal

lndustri

Meningkatnya kualitas
perencanaan,

penyelenggaraan dan

evaluasi program kegiatan
pada Direktorat Jenderal

lndustriAgro

sP11

*) Merupakan lndikator Kineria Utama (lKU)
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Kode Tuiuan/Sasaran Sttategls lndikator Kinerja Target Satuan

Terwujudnya AsN

Oirektorat Jenderal lndustrl
Agro yang profesional dan

berkepribadian

vans telah ditindaklaniuti

Asro



BAB IlI

PELAKSANAAN PROGRAM

3.1. HasilYang Telah Dicapai

Program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro dilaksanakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai

bagian dari pelaksanaan Renstra Direktorat lenderal lndustri Agro tahun 2020-2024. Target dan

realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja

harus dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-

lNOlPER|TT|aOLL tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sampai dengan triwulan ll tahun 2022, progres pelaksanaan

kegiatan yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Program dan Kegiatan

Direktorat Jenderal lndustri Agro s.d Triwulan ll Tahun 2022

104,14

123,22

97,73

61,84

82,45

LOz,70

98,50

115,90

101,14

101,14

94,44

15,49

74,47

73,6L

25,90

32,47

35,75

2L,25

48,36

48,36

6,72

5,99

t4,87

77,69

13,93

31,41

37,62

30,85

22,50

47,82

47 ,82

9,89

5,08

114,43

172,78

98,44

24,52

104,05

97,08

76,a2

107,50

128,0s

101,63

101,63

26,64

23,85

29,O7

L2,45

42',94

42,93

0,9s

r,57

9,64

9,77

7,77

25,50

24,57

42,24

42,24

9,72

E,42

3,88

z,o4

5,29

7,23

Program t{llal Tambah & Daya Saing

lndustri
(egiatan:

1. Perbaikan Rantai Pasok lndustriAgro

2. Penumbuhan lndustri Subtitusi lmpor dan

Hilirisasi lndustri Agro

3. Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi

dan lnovasi lndustri Agro

4. Pengembangan Standar lndustri Agro

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri lndustriAgro

6. Peningkatan Keriasama dan lnvestasi

Bidang lndustri Agro

7. Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal

lndustriAgro

8. Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi lndustry

4.0 lndustri Agro

Protram Dukungan Manalemcn

Kegiatan:

1. Pengelolaan Manaiemen Kesekretariatan

Bidang lndustriAgro

1.

2.

Keterangan: S= Sasaran; R= Realisasi; c= capaian

!4

Triwulan ll 2022

An8garan (%) Fisik (%)

s R cs R c
No. Protram/Kegiatan

27,O4

27,6627,O7104,892,-,9620,94form B)Total
111,1321,27e-MonitoringTotal



Berdasarkan tabel dl atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan ll tahun 2022 baik

realisasi anggaran maupun realisasi fisik pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal

lndustri Agro telah mencapai target yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Program NilaiTambah dan Daya Saing serta Program Dukungan Manajemen

pada Direktorat Jenderal lndustri Agro, target keuangan ditetapkan sebesar 20,94% dari total alokasi

anggaran. Realisasi keuangan sampai dengan akhir triwulan ll tahun 2022 berdasarkan e-Monitoring

APBN per tanggal 4 Juli 2022 adalah Rp. 25.803.245.909,- atau sebesar 23,27% (terdapat selisih sebesar

1,31% dengan realisasi anggaran pada Form B, realisasi anggaran pada Form B adalah 21,96%1.

Berdasarkan data pada Form B, jika dilihat dari realisasi masing-masing kegiatan, kegiatan dengan

tingkat realisasi penyerapan anggaran tertinggi pada triwulan ll tahun 2022 adalah kegiatan

Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang lndustri Agro yaitu sebesar 42,93% dan realisasi

terendah adalah kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan lnovasi lndustri Agro dengan

realisasl keuangan sebesar 0,95%.

Data realisasi fisik bersumber dari Aplikasi Laporan PP39 di lntranet Kemenperin yang

merupakan akumulasi progress pelaksanaan fisik yang diinput oleh seluruh pelaksana kegiatan melalui

aplikasi ALKI. Dikarenakan adanya error pada aplikasi PP39 di mana ketika dilakukan penarikan data,

angka yanS tercantum pada PP39 tidak menggambarkan angka yang sebenarnya (berbeda dengan

angka pada aplikasi ALKI dan e-Monitoring APBN), oleh karena itu dilakukan penyesuaian data realisasi

fisik pada aplikasi PP39 dengan men8gunakan data yang bersumber dari aplikasi ALKI, dan penyesuaian

data realisasi keuangan dengan menggunakan data yang bersumber dari e-Monitoring APBN per

tanggal 4 Juli 2022.

Berdasarkan data dari form B, sampai dengan triwulan ll tahun 2022 realisasi fisik pelaksanaan

program Nilai Tambah dan Daya Saing lndustri serta Program Dukungan Manajemen adalah sebesar

27,66% dari target sebesar 27,07%. Keliatan dengan tingkat realisasi fisik tertingSi sampai dengan

triwulan ll tahun 2O22 adalah kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang lndustri Agro

yaitu sebesar 48,36% dan realisasi terendah adalah kegiatan Peningkatan Kerjasama dan lnvestasi

Bidang lndustri Agro dengan realisasi fisik sebesar 5,99%.

Realisasi fisik maupun realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat

Jenderal lndustri Agro sampai dengan triwulan ll tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.

Pelaksanaan fisik kegiatan sempat terkendala oleh adanya kebijakan pencadangan anggaran

lAutomotic Adjustmentl di mana perlu dilakukan revisi DIPA sehingga sempat mengsanggu proses

pencairan anggaran. sampai dengan saat ini telah dilakukan Automotic Adiustment sebanyak tiga kali

(sedang proses revisi DIPA untuk AA ke-3) yang mengakibatkan dilakukan blokir total sisa anggaran

pada beberapa kegiatan sehing8a pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahun

2o22.Selainitu,munculnyapermasalahankelangkaanminyakgorengdidalamnegeri,menuntutuntuk

segera diselesaikan sehingga fokus pelaksanaan kegiatan dialihkan untuk mengatasi permasalahan ini

terlebih dahulu.

Uraianpelaksanaankegiatanpadamasing-masingoutputdapatdilihatdalamtabel3.2berikut:
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Tabel 3.2 Uraian Pelaksanaan Kegiatan Pada Direktorat Jenderal lndustri Agro Triwulan ll Tahun 2022

14,4t 26.250.000.000 2.479.976.728 9,45Perbaikan Rantai Pasok lndustri Agro6044
33,2s 1.000.000.000 130.281.817 13,03. Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Kertas Bekas Untuk Bahan Baku

lndustri Kertas:
- Monitoring dan Evaluasi lmplementasi Permendag No. 20 Tahun

zo2r
- Menghadiri Rapat Terkait Kertas Daur Ulang

. Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Bahan Penolong lndustri
F urn itu r:
- Rapat Persiapan Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Bahan

Penolo lndustri Furnitur

6044.A8K

2,793,90 2.2s0.000.000Kemitraan lndustri Pengolahan Susu Dengan Peternak Melalui

Peningkatan Alur Alir Bahan Baku:

- Monitoring tindak lanjut inspektorat pada kegiatan kemitraan industri
pengolahan susu dengan peternak melalui peningkatan alur alir bahan

baku
- Penyusunan HPS

- Koordinasi dengan Pusat P3DN untuk pengecekan barang yang masuk

produk dalam negeri
- Koordinasi dengan UKPBJ untuk persiapan lelang

- Sisa PAGU anggaran dialokasikan untuk blokir Automotic Adiustment
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan

Fasilitasi dan
Pembinaan

Koperasi

6044.8DF

1.547.009.850 11,9013.000.000.000. Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Beras Pecah 100% dan

Beras Ketan Pecah 100% Untuk lndustri Dalam Rangka Usulan

Penetapan Neraca Komoditas Beras:

- Telah dilaksanakan proses lelang

- Kick-OIf Meeting Penyusunan Rencana Kebutuhan lndustri
Komoditas Beras Pecah 100% dan Beras Ketan Pecah 100%

Kebijakan Bidang

Tenaga Ker,ia,

lndustri dan

UMKM
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Kode KRO Aktivitas Pelaksaan Fisik Triwulan ll
%

Flsik
PAGU

Realisasi
(e-Mon APBNI

%

EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing lndustri 69.845.431.000 7.063.675.430 10,11

Kebijakan Bidang

Tenaga Kerja,

lndustri dan
UMKM

49.253.649

6044.PBK



- Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Beras Pecah 10O% di PT. Lumbung
Pangan Mandiri Bersama

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Beras Pecah dan Beras Ketan Pecah

lndustri di PT. Robico
- Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penyusunan

Rencana Kebutuhan lndustridalam rangka Usulan Penetapan Neraca

Komoditas Beras dan ragung
. Penyusunan Rencana Kebutuhan Gula Untuk lndustri Dalam Rangka

Usulan Penetapan Neraca Komoditas Gula:
- Telah dilaksanakan proses lelang

o Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan Untuk lndustri
Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Perikanan:
- Telah dilaksanakan proses lelang
- Kick-OIf Meeting dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk
lndustri dalam rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas
Perikanan

- Rapat Pembahasan Persiapan Kegiatan Penyusunan Neraca

Komoditas Perikanan dan Daging TA 2022
- Verifikasi Pengajuan Rencana Kebutuhan lndustri (RKl) 2022

. Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Daging Untuk lndustri
Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Daging:

- Lelang dalam penetapan RKI

- Kick-OfJ Meetinq dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Neraca Kebutuhan Komoditas Daging untuk lndustri dalam rangka

Usulan Penetapan Neraca Komoditas Daging
- Monitoring dan Tinjauan Lapangan Ketersediaan Pasokan dan

Harga Komoditas Peternakan dan olahannya
. Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Jagung Untuk lndustri

Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Jagung:

- Telah dilaksanakan ses lelan

L7

%

t rstK
PAGU

Realisasi
%Aktivitas Pelaksaan Fisik Triwulan llKROKode



- Kick-Off Meeting Penyusunan Rencana Kebutuhan lndustri
Komoditas Jagung pada Kegiatan Penyusunan Rencana

Kebutuhan Bahan Baku Jagung Untuk lndustri
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Jagung PT'

Greenfields lndonesia

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku lndustri Pulp dan Kertas

Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Pulp dan Kertas:

- Sosialisasi verifikasi rencana kebutuhan kertas bekas sebgai

bahan baku industri
- Verifikasi kebutuhan industri pengolahan kertas dalam negeri

- Menghadiri rapat dengan instansi lain terkait neraca komoditas

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku lndustri Berbasis

Minyak Mentah Sawit (CPO) Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca

Komoditas Minyak Mentah Sawit (CPO):

- Koordinasi, kunjungan industri, monitoring dan evaluasi dalam

rangka penyusunan rencana kebutuhan bahan baku industri

berbasis minyak mentah sawit (CPO) dalam rangka usulan

penetapan neraca komoditas minyak mentah sawit (CPO)

- Menghadirl rapat dengan instansi lain terkait neraca komoditas

Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Penolong lndustri Kemurgi

dan Bioenergi Berbasis Sawit Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca

Komoditas Bahan Penolon8 lndustri Kemurgi dan Eioenergi Berbasls

Sawit
- Sisa PAGU anggaran dialokasikan untuk blokit Automotic

Adjustment sehingga pelaksanaan keSlatan tidak dapat

d ila utkan
s27.257.327 5,799.000.000.000Penerapan Optimalisasi Supply Chain lndustri Hasil Tembakau dan

Bahan Penyegar Melalui Transfomasi Digital:
- ldentifikasi mesin roaster kopi ke PT. lndotech

- Kunjungan ke Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah

Mada

aFasilitasi dan
Pembinaan
lndustri

5044.QD1
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%
%

Fisik
PAGU

Realisasi
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- Penyusunan KAK dan HPs

- Sisa PAGU anggaran dialokasikan untuk blokir Automotrc

Adjustment sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat

d ila nj utka n

. optimalisasi Rantai Pasok Pada lndustri Minuman Ringan dan

Pengolahan Hortikultura Melalui Transformasi lndustri 4.0:

- Penyusunan KAK dan HPS

- Revisi anggaran kegiatan pihak ketiga
- Menghadiri rapat koordinasi industri penSolahan hortikultura
- Sisa PAGU anggaran dialokasikan untuk blokirAutomot,c

Adlustment sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat
dila nj utka n

. Pembangunan Sistem lnformasi Rantai Pasok Bahan Baku Susu Se8ar

lndustri PenSolahan Susu Melalui Transformasi lndustri 4.0:
- Rapat pembahasan spesifikasi mesin dan peralatan digitalisasi

tempat penerimaan susu (TPS) koperasi susu

- Koordinasi denSan Pusat P3DN untuk pengecekan barang yang

masuk produk dalam negeri dalam rangka persiapan lelang
pekerjaan Bantuan Mesin Peralatan dan/atau Perangkat Lunak

lsoftwarel Dalam Rangka Perbaikan Data Supply Rantai Pasok

Bahan Baku Susu Segar

- Proses pelelangan jasa konsultansi Penyusunan Rencana

Kebutuhan Bahan Baku Susu Untuk lndustri Dalam Rangka Usulan

Penetapan Neraca Komoditas Persusuan
o Verifikasi Pemanfaatan Bahan Baku Gula lmpor Untuk lndustri

- Telah dilaksanakan proses lelang

- Lelang jasa konsultan surveyor independen dalam rangka

Verifikasi Pemanfaatan Bahan Baku Gula lmpor Untuk lndustri

serta persia n n sunan Laporan Pendahuluan
23,7273,L0 1.000.000.000 2r2.770.085lmplementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku lndustri Pengolahan Kayu

dan Rotan Taha :rana
Bantuan
Peralata

6044.QEG
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%

Fisik
PAGU

Realisasi
%Aktivitas Pelaksaan Fisik Triwulan llKROKode



Koordinasi dan monitoring terkait implementasi konsep rantai alur
bahan baku industri pengolahan kayu dan rotan tahap ll

Mapping pemasok dan konsumen bahan baku furnitur
Penyusunan groding rules kayu dan rotan

hadiri rapat koordinasi, sidang, seminar, sosialisasiMeng

13,61 7.000.000.000 56r.592.190 a,o2Penumbuhan lndustri Substitusi lmpor dan Hilirlsasi lndustri ASro6045
3s,50 1.000.000.000 279.577 .557 27,96Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan lmplementasi Substitusi

lmpor lndustri Pulp dan Kertas:
- ldentifikasi, pengumpulan data dan evaluasi
- Monitoring dan evaluasi importasi produk pulp dan kertas

- Kegiatan bus,ness motching/link & motch produsen kertas dalam

negeri dan industri pengguna diJawa Barat,.lawa Tengah, dan Jawa

Timur

Kebijakan Bidang
Tenaga Kerja,

lndustri dan
UMKM

5045.A8K

t2,84 1.000.000.000 33.914.031 3,39Pengembangan Pilot Plant lndustri lvo/lLo (lndustriol Vegetable

Oillndustriol Lauric Oil ):
- ldentifikasi, koordinasi, monitoring dan kunjungan kerja terkait

pengembangan pilot plant industri IVO/lLO (lndustriol Vegetoble

Oil/lndustriol Louric oil)

Kebijakan Bidang
Energi dan
Sumber Daya

Alam

6045.P81

s.000.000.000 308.100.502 6,76. Pengembangan lndustri Antara Pada sektor lndustri Hortikultura:
- Rapat koordinasi pengembangan industri antara pada sektor

industri hortikultura di Surabaya
- Monitoring pengembangan industri antara pada sektor industri

hortikultura di Bandung
- Rapat koordinasi pengembangan industri antara di Bekasi

- Koordinasi dengan Pusat P3DN untuk pengecekan barang yang

masuk produk dalam negeri dalam rangka persiapan lelang
pekerjaan pengadaan mesin dan peralatan produksi industri
puree/konsentrat buah

o Pengembangan Hilirisasi lndustri Pengolahan Sagu Dalam Rangka

Substitusi lmpor:

Fasilitasi dan
Pembinaan
lndustri

604s.QDr
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- Rapat persiapan

Penumbuhan lndustri Pengolahan Jagung Dalam Rangka Mendukung

Substitusi lmpor:
- Rapat koordinasi pemberlakuan SNI Pati Jagung Secara Wajib
- Rapat Pembahasan Pengusulan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Sirop Glukosa oleh PPPI

- Menghadiri Ke8iatan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana

Kebutuha n Gula
- Menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan

Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk lndustri

a

tt2.774.453 0,956,L2 14.000.000.000Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan lnovasl lndustri Agro5046
4,00 10.000.000.000 11.300.000 0,11Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lndustri Furnitur dan Kayu

olahan (Wood Working):
- Rapat lanjutan pembahasan payung hukum keSiatan restrukturisasi

rmesinan

6046.QDH

3,04Lt,4r 4.000.000.000 121.474.461o Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Bahan Baku Tanaman

Pangan:
- Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Business

Matching Pengadaaan PDN produk industri pengolahan hasil

tanaman pangan

- FGD Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan SOP AP sesuai Proses

Bisnis dan Sistem Kerja Baru pada Lingkungan Ditlen lndustri Agro

. Pengembangan Pangan Fungsional Pada lndustri Makanan Hasil

Perkebunan:
- DiskusiTerkait VCO dengan para stakeholder

r PengembanSan Pangan Fungsional Berbasis Hasil Perikanan:

- Kunjungan Lapangan untuk Meninjau Fasilitas lradiator Gamma

Merah Putih (IGMP)

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perijinan lmpor Komoditas Perikanan

berdasarkan Neraca Komoditas

Fasilitasi dan

Pembinaan
lndustri

6046.Q01

27

%

Fisik
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Realisasi
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Fasilitasi dan
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- Menghadiri Business Motching Regional Sumatera Program MGCR
(Minyak Goreng Curah Rakyat)

. Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Hasil Laut:
- Rapat Koordioasi Evaluasi PP 78/2079 terkait Kebijakan lnsentif

Fiskal Tox Allowonce
- Menghadiri Business Motching Program MGCR (Minyak Goreng

Curah Rakyat) dan Kunjungan Pabrik PT. Sea Six Energy lndonesia
- FGD Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan SOP AP sesuai Proses

Bisnis dan Sistem Kerja Baru pada Lingkungan Ditjen lndustri Agro
- Menghadiri Pertemuan Teknis Penyusunan Posisi Runding Sektor

lndustri terkait flules ol Origin (ROO) dalam kerangka l-EU CEPA

- Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan PMK

9,5225,90 500.000.000 47.500.9005047 Pengembangan Standar lndustri Agro

s00.000.000 47.600.900 9,526047.8tA 25,90Pengawasan dan
Pengendalian
Produk

. Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan lndustri Pengolahan
Tembakau dan Pengendalian, Pengawasan lndustri Minuman
Beralkohol:
- Pengawasan industri minuman beralkohol ke PT. Jobubu Jarum

Minahasa dan PT. Hardcorindo
- Rapat pembahasan draft rperpres peta jalan pengelolaan produk

hasil tembakau
- Rapat penyusunan usulan draft perpres peta jalan pengolahan

produk hasil tembakau
- Mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi Vll DPR Rl dalam

rangka peninjauan ke PT. Gudang Garam dan PT. Djarum
o Pembinaan Penerapan SNI wajib Di Lingkungan lndustri Minuman,

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar:
- Pengawasan Pasar SNI Wajib Kakao Bubuk di Prov. Jawa Barat
- Pengawasan SNI wajib Kakao Bubuk ke Cacao Teaching and

Learning lndustry Batang
- Pembinaan SNI Wajib Air Minum Dalam Kemasan ke PT. Erindo

Mandiri
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t2,47 2.588.519.000 641,212,908 23,856048 Peningkatan Pentgunaan Produk Dalam Negeri lndustri Agro

1.688.519.000 634.972.908 37 ,6!6048.A8K Kebijakan BidanS

Tenaga Kerja,
lndustri dan
UMKM

. Penyusunan Skema Bisnis Pada Pusat Logistik Bahan Baku lndustri
Furnitur Dalam Rangka Peningkatan TKDN Pada lndustri Furnitur dan
Pengolahan Kayu:
- Rapat pembahasan penyusunan skema bisnis pada pusat loSistik

bahan baku industri furnitur dalam rangka peningkatan TKDN pada

industri furnitur dan pengolahan kayu
o Penyusunan Skema Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri Sektor lndustri Hasil Hutan dan
Perkebunan:
- ldentifikasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait skema

kebijakan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam
negeri sektor industri hasil hutan dan perkebunan

46,37

9,00 1.000.000.000 6.300.000 0,535048.8Dt Fasilitasi dan
Pembinaan
lndustri

. Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri
Pada Sektor lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan:
- Rapat persiapan pelaksanaan fasilitasi pembinaan peningkatan

tingkat komponen dalam negeri pada sektor industri hasil hutan dan
perkebuna n

97.536,919 L,57Peningkatan Kerjasama dan lnvestasi BidanS lndustrl Agro 5,99 5.202.304.0005049

702.304.000 86.035.919 L2,256049.A8K Kebijakan Bidang
Tenaga Kerja,
lndustri dan
UM KM

. Partisipasi lndustri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
Dalam Kegiatan ACCSO, CODEX, dan Sidang Terkait Standar PanSan

Olahan Lainnya:
- Mengikuti rapat penyusunan posisi runding IUAE-CEPA

- Mengikuti rapat-rapat tindak lanjut hasil sidang ACCSQ-PFPWG

- Mengikuti rapat-rapat tindak lanjut hasil sidang Codex
o Fasilitasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Sektor lndustri Agro

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Droft Schedule of
ReseNotion AANZF\A hvestment Chopter lndonesio

- Pelaksanaan Rapat Pembahasaan Direktorat Akses lndustri
lnternasional

3,60
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- Pelaksanaan Rapat Kurasi Calon Peserta SIAL Paris 2022 Sektor

lndustri Agro
- Partisipasi lndonesia sebagai Portner Country Honnover Messe

2023, Chopter Notionol Treotment ond Morket Access for Goods ond
Toriffs (NTMA) pada Perundingan ICA-CEPA

- Pelaksanaan Rapat Teknis Penyelesaian Akses Pasar Barang dalam
Perundingan UAE CEPA

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Business

Forum di lepanr
- Pelaksanaan FGD Penjajakan dan Perkembangan lmplementasi

Kerja Sama Sumber Day lndustri lndonesia-Jepang
- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Akses Pasar Perdagangan Barang

Dalam Kerangka lndonesia - United Arob Emirotes Comprehensive

Economic Portnership Agreement (IUAE-CEPAI

- Pelaksanaan Rapat Persiapan Pertemuan 57th ACCSQ Plenory
lnternotionol Conference on Eco lndustriol Porks, o Rodd to G20

Event
- Partisipasi dalam ProPak Asia2022 di BITEC Bangna, Bangkok

- Partisipasi dalam lndonesio-Jopon Autoports Business Forum di
Jepang

0 04.500.000.000o Promosl dan Temu Bisnis Dalam RanSka Peningkatan Ekspor Produk

lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan:
- Rapat Koordinasi dengan Atase Perdagangan di Paris terkait

pelaksanaan Pameran SIAL Paris 2022
o Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala lnternasional Dalam

Rangka Peningkatan Ekspor Produk lndustri Minuman, Hasil

Tembakau dan Bahan Penyegar
- Rapat persiapan partisipasi dalam SlAL Paris 2022 yang dijadwalkan

akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2022
- Proses kurasi peserta pameran
- Penyusunan dokumen lelang

6049.PEH Promosi
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1.000.000.000 11.500.000 1,15Peningkatan Kapasitas Ekspor Bagi Dunia Usaha Sektor lndustri Agro
- Rapat awal industri yang diberikan fasilitasi peningkatan ekspor

9,006049.QDr Fasilitasi dan
Pembinaan
lndustri

s5,75 7.204.608.000 2.227.756.601 to,926050 Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal lndustri Agro

33,99 7.204.608.000 2.227.756.60L 30,92o Fasilitasi dan Pembinaan lndustri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan:

- Verifikasi lUl ke PT. Lotte lndonesia, PT. Mondelez lndonesia, PT.

Sorini Agro Asia, PT. Projava, PT. Nico Boulan8erie Patisserie, PT.

Sriboga Flour Mill, PT. Sei Balai Green Energy dan PT. Wilmar Nabati

lndonesia
- Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Business Matchlng Regional

Sumatera Program MGCR (Minyak Goreng Curah Rakyat)
. Fasilitasi dan Pembinaan lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan:

- Kunjungan Kerja Staf Khusus Menteri pada ke PT Permata Hijau

Palm Oleo dan PT padang Raya Cakrawala
- Mendampingi Kunjungan ker.ia Dirjen lA ke PT Smart, PT. Sentra

Usahatama Jaya, PT. Salim lvomas Pratama, dan PT. Wilmar dan
lndustri Makanan dan Minuman di Jawa Timur, Bali dan Cilegon

- Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi Vll DPR Rl Peninjauan Ke PT

Kebun Tebu Mas
- Monitoring Minyak goreng curah ke PT Bina Karya Prima Di Gersik
- Kunjungan Kerja Presiden Rl dalam Rangka BLT Minyak Goreng
- Monitoring Ke PT. Yupi lndo Jelly Gum
- FGD Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan SOP AP sesuai Proses

Bisnis dan Sistem Kerja Baru pada Lingkungan Oitjen lndustri Agro
- Mendampingi Tindak Lanjut Temuan lntelejen Mabes Polri Pada

Program MGC BPDPKS di PT. Binakarya Prima Pabrik Gresik
. Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan lndustri

Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan:
- Menghadiri Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem OSS

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor lndustri Agro di Bali
- Kunjungan lndustri Pengolahan Berbasis Surimi di Bogor

6050.A8K Kebijakan Bidang
Tenaga Kerja,
lndustri dan
UMKM
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- Kunjungan lndustri Pengolahan Berbasis Pengalengan lkan dan

Biota Lainnya di Surbaya dan Pasuruan
- Rapat Pembahasan Sistem untuk Usulan RKI dalam rangka

Penyusunan Neraca Komoditas Tahun 2023

Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan lndustri
Pengolahan Hasil Peternakan:
- Menghadiri Sosialisasi Permentan Nomor 15 Tahun 2021 terkait

Standar Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan

- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan lndustri Bahan Baku

Pakan Hijauan Ternak Ruminansia
- Rapat Koordlnasi Pembahasan Dampak PMK pada lndustri

Pengolahan DaginB dan Susu

- Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Tarif Bea Masuk BTKI 2022

- Verifikasi Teknis lUl PT. Perfect Companion lndonesia

Manufacturing dan PT. Tong wei lndonesia

Penyusunan Rekomendasi lnsentif Fiskal lndustri Hasil Hutan dan

Perkebunan:
- Rapat koordinasi di Jakarta tingkat pusat

- Pengumpulan data/identifikasi, monitoring dan evaluasi

Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding lndustri Hasil Hutan

dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama lnternasional:
- FGD penyusunan peta hillrisasi industri hilir kelapa sawit di

Sumatera Utara
- Penyelenggaraan side event pada Trode, lnvestment, And lndustry

working Group (TllWG) G20

Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk lndustri Hasil

Hutan dan Perkebunan:
- Konsinyering Kurasi Proposal BSK..ll Pada Pendanaan Kegiatan

Terkait lndustri Sawit Yang Didanai Oleh BPDP KS Di Jawa Barat

Penyusunan Konsep Pembinaan lndustri Dalam Rangka lndustrial
lntel nce'.
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- Pembuatan prototipe, video dan katalog desain furnitur
- Menghadiri rapat koordinasi, sidang, seminar, sosialisasi
Penyusunan Rekomendasi peningkatan Daya Saing lndustri Hasil
Hutan dan Perkebunan:
- Rapat koordinasi di Jakarta
- Pengembangan porang sebagai bahan baku alternatif industri

dalam rangka subsitusi impor
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong lklim lnvestasi
lndustri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan penyegar:
- Kunjungan industri pengolahan teh ke pT. Bali Cahaya Amerta
- Focus Group Discussron industri pengolahan teh
- Koordinasi pengembangan industri pengolahan susu dan minuman

lainya
- Koordinasi rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim

investasi industri minuman ringan dan hortikultura di Bandung
- Rapat koordinasi perizinan di bidang industri hasil tembakau
- Mengikuti rapat-rapat terkait iklim usaha industri pengolahan

hortikultura dan minuman ringan secara daring
Penyusunan Kebijakan dan peraturan perundang-undangan Sektor
lndustri Agro:
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi penyelesaian KBLI Beririsan Tahap ll
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Mekanisme pemrosesan Klaim

Subsidi
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Klaim Subsidi, pembahasan

mengenai sanksi trial by practice pemrosesan permohonan klaim
subsidi BPDP KS periode transisi pra pemberlakuan permenperin No.
8/2022

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rancangan peraturan Menteri

- Rapat pembahasan dan pengum
pembinaan industri dalam rangka

pulan data penyusunan konsep
in d ustri o I i nte I I ege nce

katanPeninn Kondisi dalam raPerindustria n tenta Peneta
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Daya Saing lndustri Dalam Negeri, Pemrosesan klaim subsidi BPDP

mellui SIINAS sesuai Permenperin Nomor 8 Tahun 2022
- Pelaksanan Rapat Tindak Lanjut Permohonan Verifikasi Perizinan

Berusaha PT. Rejoso Manis lndo atas KBLI 10722 lndustri Gula
Merah

- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat
Koordinasi KBLI Eeririsan antara Kementerian Perindustrian dan
Kementerian

- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Matrik Evaluasi PP 5/2021 KBLI

10313 dan 10422
- Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Perizinan di bidang lndustri Hasil

Tembakau
- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Rancangan Permenperin tentang

Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk KeluarSa
Penerima Manfaat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka
Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkerbunan Kelapa Sawit

- Partisipasi dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Analisa Risiko

Usaha dalam rangka Perubahan (Reform) PP 5 Tahun 2021,
Pemberlakuan Peraturan Presiden nomor 49 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (KBLI 15221)

- Partisipasi dalam Rapat RPP Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2019

- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Perdirjen Tentang Tata Cara

Pengenaan Administratif dan Revisi Perdirjen 1/2022
-Pelaksanaan Rapat/FGD/sosialisasi Dalam Rangka Penyusunan

Kebijakan dan Peraturan Perunda ng-undangan Sektor lndustri Agro
Di Jakarta

- Partisipasi dalam Verifikasi Lapangan Penetapan OVNI PT. Rejoso

Manis lndo
akan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal lndustriPe rounan Kebi
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- Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Dirjen lndustri Agro

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam
Penyediaan Minyak GorenS Curah untuk Kebutuhan Masyarakat,

Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

- Pembahasan Perjanjian Pembiayaan Penyediaan Minyak, Goreng

Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil

antara BPDPKS dengan lndustri Minyak Goren8 Curah dan

Pembahasan lnformasi Publik di Aplikasi SIMIRAH

- Pelaksanaan Penyusunan/Drafting RPerdirjen lA tentang Sanksi

Program Penyaluran Minyak Goreng Curah Bersubsidi
- Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi terkait Rapat Pembahasan Draft

Text Rakor Pembahasan Kebijakan BMDTP

- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Standar Operasional Procedure
(SOP) terkait mekanisme pendampingan verifikasi oleh surveyor
independen

- Pelaksanaan Rapat Pengesahan Standar Pelayanan Bagi Layanan

Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Ditjen lndustri Agro
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi PenSembangan lnvestasi Bahan Baku

Subtitusi lmpor Sektor lndustri
- Pelaksanaan rapat tim kecil proses harmonisasi atas Rancangan

Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

- Pelaksanaan Rapat Tim Kecil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan

Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Perwilayahan lndustri

- Partisipasi dalam Rapat Koordlnasl Evaluasi PP 7812019 terkait
Kebi akan lnsentif Fiskal Tax Allowonce

21,25 6.000.0q).000 875.L64.72L L4,S96051 Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi lndustry 4.0 lndustri Agro

2L,25 6.000.000.000 875.t64.72L 74,59Fasilitasi Pendampingan lndustri 4.0 Di Sektor lndustri Makanan, Hasil

Laut dan Perikanan
6051.QDr Fasilitasi dan

Pembinaan
lndustri
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- Penentuan lokus subsektor industri yang akan diberikan Bimtek

Trdnsformosi Monoger lndustry 4.0
Pendampingan Penerapan lndustri 4.0 Di Sektor lndustri Minuman,

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Bimbingan Teknis Transformasi lndustri 4.0 Bagi Koperasi dan TPS

Mitra lndustri Pengolahan Susu

- Bimbingan Teknis Manager Transformasi 4.0 lndustri Minuman,

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar di Surabaya
- Bimbingan Teknis Manager Transformasi 4.0 lndustri Minuman,

Hasil Tembakau dan Bahan Pe r di Semara

t8.719.570.479 45,6448,35 41.055.452.0006037 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang lndustri Agro
47 ,5449,28 33.4s3.296.000. Penatausahaan dan Pemindahtanga nan Barang Milik Negara

- Pelaksanaan Rapat pembahasan tindak lanjut usulan PMPP BMN

Ditjen Agro
- Pelaksanaan Penilaian Sewa BMN Ditjen lndustri Agro di Pabrik Gula

Mojopanggung
- Pelaksanaan Pendampingan Penilaian Tarif Sewa BMN di Pabrik

Gula di Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan

Sumatera Utara
. Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara

- Pelaksanaan monev dan pengumpulan dokumen persyaratan hibah

BMN triwulan ll
o Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler

- Publikasi kegiatan industri agro melalui akun media sosial agro pada

triwulan ll
- Pelaksanaan Peliputan Pimpinan pada Acara Serah Terima Jabatan

Direktur lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tanggal 20 April

2022 di Sentul - r

Layanan
Dukungan
Manajemen
lnternal

6037.E84
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- Pelaksanaan Peliputan Kunjungan Kerja bersama dengan Komisi Vll

DPR Rl ke Provinsi Jawa Barat

Pelayanan organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

- Pelaksanaan Rapat Pembahasan kebutuhan SOP AP Pada Proses

Bisnis yang Sudah Disempurnakan
- Pelaksanaan FGD Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan SOP AP

Sesuai Proses Bisnis dan Sistem Kerja Baru pada Lingkungan Ditjen

IA

- Partisipasi dalam Rapat Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian

Perindustrian
Pelayanan Umum dan Perlengkapan
- Partisipasi dalam Monitoring Minyak Goreng Curah di Wilayah

Bogor
- Pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Kunjungan Kerja bersama

denSan Komisi Vll DPR Rl ke Provinsi Jawa Barat

- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Minyak Goreng Murah dan Aplikasi

SIM IRAH

- PelaksanaanRapat Dalam Rangka Penyediaan Minyak Goreng Curah

Subsidi
- Pelaksanaan Rapat Dalam Rangka Menindaklanjuti Penyediaan MGC

- Pelaksanaan Rapat Dalam Rangka Penyediaan Minyak Goreng untuk
Kebutuhan Masyarakat

- Pelaksanan Rapat Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- Pelaksanan Rapat Tim Teknis Atas Pengajuan Pembayaran Dana

Pembiayaan
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Minyak

Goreng Curah Wilayah oKl Jakarta dan Banten

- Pelaksanaan Rapat dalam rangka Penguatan Distribusi MGC dan

Penyaluran dan Pencapaian HET

- Pelaksanaan Kunjungan Kerja Sidak Minyak Goreng di Wilayah

a

Cilegon
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- Pelakanaan Monitoring Minyak Goreng Curah di Wilayah Bogor

Pelayanan Rumah Tangga
- Monitoring inventaris BMN dalam rangka tertib administrasi Ditjen

lndustri Agro Triwulan ll
- Penginputan dan penyusunan penghapusan dan pencacatan aset

internal
- Terlaksananya Pen8adaan Jasa Lainnya 'Partisipasi Ditjen lndustri

Agro pada Side Event G20 Presidensi' di Solo
- Pelaksanaan Kodefikasi lnventaris BMN Dalam Rangka Tertib

Administrasi Direktorat Jenderal lndustri Agro di beberapa daerah

Pengelolaan Data dan lnformasi
- Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan website Ditjen

lndustri Agro
- Partisipasi dalam rapat-rapat perkembangan ekspor impor industri

pengolahan non-migas
Ga.ii dan Tunjangan
- Pembayaran gaji dan tunjangan pe8awai Ditjen lndustri Agro

triwulan lltahun 2022

Operasional dan Pemeliharaan Kantor
-Terlaksananya pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran

triwulan ll
- Terlaksananya pemeliharaan perkantoran triwulan ll
- Terlaksananya langganan daya dan jasa triwulan ll
- Terlaksananya pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor

triwulan ll
- Terlaksana sewa kendaraan triwula n ll

100,0 600.000.000 577 .809.700 96,30Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Lin8kungan

Direktorat Jenderal lndustri Agro (komputer dan laptop)
o Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

- Pengadaan Bufet Meja TV

6037.E88 Laya nan sarana
dan Prasarana
lnternal
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-Pe an Lemari Arsip Rak Besi
742.945.707 20,3327 ,50 900.000.000Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Jenderal lndustri Agro

- Pelaksanaan rapat penjelasan PP 45 Tahun 1990 tentang izin

perceraian dan perkawinan PNS dan PP 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS

- Pelaksanaan Pengucapan Sumpah Jabatan Fungsional di Lingkungan

Direktorat Jenderal lndustri Agro

Laya na n

Manajemen SDM
lnternal

6037.E8C

2 .07 4 .94t .602 34,006.103.165.000Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal

lndustri Agro:
- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Pagu lndikatif TA 2023 dan

Konsinyering Kelembagaan Dengan Komisi Vll DPR Rl

- Partisipasi dalam Rapat Kordinasi Oiskusi Arahan Pengembangan

lndustri gula semut di Banyumas
- Partisipasi dalam Rapat Perbaikan Rantai Pasok dan Pengembangan

lndustri Antara Sektor lndustri minuman, HasilTembakau dan bahan

Penyegar Koordinasi kawasan industri Prioritas di RKP 2023
- Partisipasi dalam Gathering Ekosistem lndustri 4.0
- Partisipasi dalam Pendampingan Pengawasan Terkait Penyediaan

Minyak Goreng curah
-Pelaksanaan Rapat Pembahasan Program/Kegiatan Direktorat

Jenderal lndustri Agro
- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Pagu lndikatif TA 2023 dan

Konsenyering Kelembagaan Dengan Komisi vll DPR Rl

- Pelaksanaan Rapat Lan.iutan Pembahasan Usulan Perubahan Pagu

lndikatif dan lnisiatif Baru TA 2023
- Pelaksanaan Rapat Pembahasan Automatic Adjustment Pada

Direktorat Jenderal lndustri Agro TA 2022

Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan lndustri Minuman, Hasil

Tembakau dan Ba han Penyegar:
- Monitoring bantuan mesin peralatan pengembangan industri

Layanan

Manajemen
Kinerja lnternal

6037.EB0
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- Monitoring Perkembangan lndustri Minuman Hasil Tembakau dan

Bahan Penyegar di Semarang
- Rapat lmplementasi Surat Edaran Menteri Perindustrian No.117

tahun 2021 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada

Pengadaan Baranglasa
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat lndustri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar:
- Rapat Koordinasi Usulan Rencana Kegiatan Tahun 2023

- Rapat Persiapan Pelaksanaan Ang8aran Tahun 2022 dan
Pembahasan Kegiatan Tahun 2023

- Rapat Tata Cara Revisi Anggaran

Penyusunan Perencanaan dan PenSanggaran Direktorat lndustri Hasil

Hutan dan Perkebunan
- Pengumpulan Data Penyusunan Rencana Pengembangan lndustri

Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Program

Pengembangan IHHP

Koordinasi dan ldentifikasi lsu Aktual lndustri Hasil Hutan dan

Perkebunan:
- Koordinasi teknis permasalahan industri hasil hutan dan

perkebunan
- Menghadiri rapat terkait industri hasil hutan dan perkebunan

- Eusiness Motching Program MGCR (minyak Goreng Curah Rakyat)

ldentifikasi lsu Aktual lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan:

- Pelaksanaan Audit Pabrik Peserta Program Minyak Goreng Curah

Subsidi
- Konsinyering Penyusunan Rancangan Peraturan Dirjen Tentang

Cara Pembayaran Subsidi Minyak goreng curah Bersubsidi

- Menghadiri Rapat Klarifikasi Faktual Data Penyaluran Minyak

Gore Curah
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- Pembahasan Perjanjian Pembiayaan Penyediaan Minyak Goreng

Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro dan Usaha Kecil

dalam Rangka Pembiayaan Oleh BPDPKS di Aplikasi SIMIRAH

- Pelaksanaan Monitoring Penyaluran Distribusi Minyak Goreng

Curah Bersubsidi
- Menghadiri FGD Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan SOP AP

sesuai Proses Bisnis dan Sistem Kerja Baru pada Lingkungan Ditjen
lndustrl Agro

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat lndustri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan:
- Monitoring Kinerja lndustri makanan, hasil laut dan perikanan

- Menghadiri Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem OSS

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor lndustri Agro

- Menghadiri Business Motching Program Substitusi lmpor untuk
lndustri Pengguna Kertas Kemasan

- Menghadiri Business Matching ReSional Sumatera Program MGCR

(Minyak Goreng Curah Rakyat)

Layanan Monitoring dan Evaluasi lnternal Direktorat Jenderal lndustri
Agro:
- Penyusunan Laporan PP39 Triwulan I Sekretariat Direktorat

Jenderal lndustri Agro dan Direktorat Jenderal lndustri Agro
- Penyusunan Renkin Tahun 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal

lndustri AEro dan Direktorat Jenderal lndustri Agro
- Partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2021 unit

eselon I dan eselon ll Direkorat Jenderal lndustri Agro
- Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2022

Dengan Komisi Vll DPR Rl

- Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Direktorat Jenderal lndustri o
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- Pengisian dan pemantauan capaian kinerja melalui aplikasi ALKI,

Monev Perkin, SMART DJA dan e-Monev Bappenas triwulan ll tahun
2022

. Layanan Monitoring dan Evaluasi lnternal Direktorat lndustri

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar:
- Koordinasi updating data perkembangan industri minuman, hasil

tembakau dan bahan penyegar di Bandung
- Menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi PP 7812019 terkait Fasilitas

Tox Allowonce pada Sektor Perindustrian
- FGD Kinerja lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan

Penyegar di Jakarta
- Mengikuti rapat-rapat terkait penyusunan dan evaluasi kinerja

secara daring
. Layanan Monitoring dan Evaluasi lnternal Direktorat lndustri Hasll

Hutan dan Perkebunan:
- FGD pembahasan aplikasi pemanfaatan tepung porang untuk

produksi cat
- Kunjungan lapangan terkait pengembangan industri porang ke PT.

Purabarutama dan PT. Enggal Subur Kertas
- Koordinasi Pengembangan Porang sebagai bahan baku lndustri

melalui proses kimia sederhana
- Mapping bahan baku rotan bersama Vivere Grup, di Wilayah

Sumbar
- Koordinasi dengan Balai Besar Pulp dan Kertas serta lndustri terkait

mengenai hilirisasi porang pada industri kertas
- Menghadiri FGD Pemanfaatan Porang dalam Produksi Cat di PT.

Sigma Utama
. Layanan Monitoring dan Evaluasi lnternal Direktorat Makanan Hasil

Laut dan Perikanan:
- Monitoring Kinerja lndustri makanan, hasil laut dan perikanan

- Audit Pabrik Peserta ProBram Minyak Goreng Curah Subsidi
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- Monitoring dan Evaluasi Distribusi Minyak Goreng Curah bersubsidi

di PT. Asiana Agro Agung Jaya

- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan lndustri Makanan Berbasis

Pertanian
- Kick-Off Meeting dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Neraca Kebutuhan Komoditas Daging
- Kick-Off Meeting dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk lndustri
- Kick-Off Meeting Penyusunan Rencana Kebutuhan lndustri

Komoditas Jagung
- Rapat Koordinasi Pembahasan Dampak Penyakit Mulut dan Kuku

pada lndustri Pengolahan Daging dan Susut

- Business Mdtching Program MGCR (Minyak Goreng Curah Rakyat)

dan Kunjungan Pabrik PT. Sea Six Energy lndonesia
- Koordinasi Spesifikasi Kebutuhan Mesin Pengolahan Porang

- Mekanisme Pengalihan Klaim Subsidi Menjadi Hak Ekspor dan

Pembahasan Dasar Hukum SIMIRAH dan Mendampingi Kegiatan

Eksekutif Partnership Program di PG. Trangkil

Layanan Pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal lndustri Agro:

- Terlaksananya pencairan GU triwulan ll

- Terlaksananya pencairan uang makan pegawai triwulan ll

- Terlaksananya pencairan tunjangan kinerja peSawai triwulan ll

- Terlaksananya pengajuan TUP tahap ll, tahap lll dan prosesan UMK

Ditjen lndustri Agro
Layanan Pengelolaan Perbendaharaan Direktorat Jenderal lndustri

Agro:
- Pelaksanaan Rapat Pengisian Capaian Output pada Aplikasi SAKTI

2022
- Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan lTahun

ran 2022
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- Pelaksanaan Rapat Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Tahun 2022

- Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perpalakan untuk Bendahara

Pemerintah dan Pelaporan Pajak Secara Elektronik

Layanan Kearsipan Direktorat Jenderal lndustri Agro:
- Terlaksananya penyimpanan arsip Ditjen lndustri Agro triwulan ll
- Partisipasi dalam Pengawasan Kearsipan lnternal
- Pelaksanaan pengadaan clear holder bantex F4, silica gel, dan rak

sandal gantung

Layanan Kearsipan Direktorat lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan

Bahan Penyegar:
- Menghadiri FGD Penilaian Kebutuhan dan Penyusunan soP AP

sesuai Proses Bisnis dan Sistem Kerja Baru pada Lingkungan Ditien
lndustri Agro

- Penyediaan ATK dan sarana kearsipan
Layanan Kearsipan Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan:
- Melakukan Pengawasan Kearsipan lnternal di AKA Bogor
- Melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis (minyak goreng kelapa sawit)
- Melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis (Pengadaan BaranE dan Jasa)

dl bida ng IHHP
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3.2. Analisis Capaian Kineria

Analisis capaian kiner.ia menjelaskan pengukuran kinerja berdasarkan capaian atas target-target

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2022. Capaian

kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan triwulan ll tahun 2022 dapat dilihat dalam

tabel berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro s.d Triwulan ll Tahun 2022

TUJUAN

% 3,71 68,45%1. Pertumbuhan PDB industri
agro r)

5,42

% 8,72 97,72%9,57

Meningkatnya peran

industri aSro dalam
perekonomian nasional 2. Kontribusi PDB industriagro

terhadap PDB nasional *)

rj

PERSPCKTIF 5TA(EHOI,DER

Yo 63,89t*t 7O4,38Yo6r,2t1. Utilisasi sektor industriagro

98,25 Rp

Trilyun

25,74 26,20%2. Nilai realisasi investasi industri

agto

Menintkatnya daya

saing dan kemandirian
industri agro

sP1

PERSPEKTIF CUSTOMEfl

Perusa-

haan

!4 93,33%151. Jumlah perusahaan dengan

nilai Indonesia lndustry 4.0
Readiness lndex (lNDl 4.0) >

3.0 disektor industri agro *)

7,97 v" 2,33 778,27%2. Kontribusi ekspor produk

industri agro berteknologi
tinggi

sP2 Penguatan

implementasi Making
lndonesia 4.0 sektor
industri agro

% 97,34%801. Persentase nilai capaian
penggunaan produk dalam

negeridalam pengadaan

barang dan jasa Direktorat

.,enderal lndustri Agro')

35 % 0,00%2. Substitusi lmpor Produk

lndustriAgro *)

% 61,90 703,67%59,773. TinSkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) (Rerata

Tertimbang)

5P3 MeninBkatnya
kemampuan industri
barang dan iasa dalam

negerisektor industri
aSro

22,01.r 39,27%56,74 uss

Milyar
1. Nitai ekspor produk industri

agro

8,39 % 12,3t** 746,72%2. Pertumbuhan ekpor produk

industriagro

% 23,55** 73,34%32,773. Kontribusi ekpor produk

industri a8ro terhadap total
ekspor

% 5,04 7tt,25%5,614. Rasio impor bahan baku

industri agro terhadap PDB

sel(tor industri non migas

sP4 Meningkatnya
penguasaan pasar

industriagro
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PERSPEKTIF /IVIEN'VA L PROCESS

13 % 0 OYo1. Tingkat penyelesaian

rancangan peraturan

kebijakan sektor industri agro

n/a a76 %

sP5 Tersedianya kebiiakan
pembangunan industri
agro yang efektif

2. Efektivitas regulasi bidang
industri agro yang ditetapkan

ro2,o4Yo98 % 100Terselenggaranya

urusan Pemerintahan
di bidanB industri agro
yanS berdaya saing dan

berkelanjutan

1. Tingkat partisipasi pada keria

sama sektor industri agro
sP6

73,68vo72 Perusa-

haan

561. Pengendalian dan pengawasan

industri di sektor industri agro
sP7 Meningkatnya

pengendalian dan
pengawasan sektor
industri agro

PERSPEKTIF IEAF'V & GROW\H

nla nlaNilai1. Rata-rata indek
profesionalitas ASN Direktorat
Jenderal lndustriAgro

5P8 Terwuiudnya AsN

Direktorat Jenderal

lndustriAgro yang

profesionaldan
berkepribadian

vo 77,34 705,95/o1. Permintaan data dan informasi
stakeholder yang dapat
dipenuhi

% 95,62 105,08%2. Persentase pemberitaan
positif sektor industrl agro di
media massa

91

sP9 Meningkatnya kualitas
pelayanan data dan

informasi sel(tor
industri a8ro

81 Nilai 33,67 4r,57%1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal

lndustriAgro

n/a nla2. Nilai Laporan Keuangan

Direktorat Jenderal lndustri
Agro

78 Nilai

3. lndeks Penerapan Manajemen
Risiko (MRl) Direktorat
Jenderal lndustriAgro

3 Level nla n/a

4. Persentase pengelolaan BMN

aset lancar dan aset tetap
terhadap total BMN aset
lancar dan aset tetap

30 % n/a nla

5. Nilai kearsipan Direktorat
Jenderal lndustriAgro

7a Nilai n/a nla

83 % nla nla6. Tin8kat kepuasan pegawai atas

ketersediaan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana

92 % 38,61 47,97%

Terwujudnya birokrasi
Direktorat Jenderal
lndustri Agro yang

efektif, efisien, dan

berorientasi pada

layanan prima

7. Rekomendasi hasil
pengawasan internal yanS

telah ditindaklaniuti

5P10
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50 v. n/a n/a8. Tersedianya sOP yang up to
dote dan relevan

% 100 704.,2a%1. Tingkat kesesuaian dokumen
perencanaan dengan rencana
program dan kegiatan prioritas
nasional

95,9

N ilai 80,2 702j0%2. Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah
(sAKlP) Direktorat.lenderal
lndustriAgro

78,4

sP11 Meningkatnya kualitas
perencanaan,
penyelenSSaraan dan
evaluasi program

kegiatan pada

Dlrektorat Jenderal

lndustriAgro

Keterangan:
t) Merupakan lndikator Kinerja Utama
t') Data s.d April 2022

'**) Oata s.d Mei 2022

Data yang dlgunakan untuk mengukur capaian kinerja Ditjen lndustri Agro bersumber dari Badan

Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Asosiasi lndustri Agro dan sumber

internal Kementerian Perindustrian lainnya. Sehubungan dengan belum dirilisnya data kinerja makro

triwulan ll tahun 2022, maka sebagian besar capaian target masih menggunakan data kinerja makro

sampai dengan triwulan ltihun 2022. Capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran

strategis adalah sebagai berikut:

1, Tuiuan: Meninrkatnva oeran industriarro dalam Derekonomian nasional

Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional diukur melalui 2 indikator

kinerja tujuan (lKT), yaitu:

a) Pertumbuhan PDB industriaSro

Pertumbuhan PDB industri agro dengan target sebesar 5,4?%. Sampai dengan triwulan l,

pertumbuhan PDB industri agro adalah sebesar 3,71% sehingga capaian sementara untuk

indikator ini adalah 58,45%. Pertumbuhan PDB industri agro telah mengalami peningkatan

jika dibandingkan dengan awal pandemi dan tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa sektor

industri agro telah men8alami pemulihan setelah pandemi covid-lg meskipun belum

kembali seperti sebelum masa pandemi. Pada triwulan ll terdapat momen Hari Raya ldulfitri

di mana Pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk melakukan pulang

kampung/mudik. Hal ini optimis akan meningkatkan PDB sektor industri agro pada triwulan

lltahun 2022. Data pertumbuhan PDB industri agro triwulan lltahun 2022 belum dirilis.

bl Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional

Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional dengan target sebesar 9,57%. Sampai

dengan triwulan l, kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional adalah sebesar

8,72% sehingga capaian sementara untuk indikator ini adalah 91,12%. Berbanding terbalik

dengan pertumbuhan PDB industri agro yang mengalami peningkatan, kontribusi PoB

industri agrojustru mengalami penurunan pada triwulan ltahun 2022. Hal inimenunjukkan

bahwa telah mulai pulihnya pertumbuhan pada sektor lain sehingga menurunkan

kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa
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industri agro memiliki ketahanan yang tin8gi jika dibandingkan dengan sektor lainnya,

karena justru mengalami peningkatan kontribusi pada masa pandemi Covid-19. Data

kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional triwulan ll tahun 2022 belum dirilis.

2, Sasaran Strategis: Meningkatnva dava saing dan kemandirian industri agro

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro diukur melalui 2 indikator kinerja sasaran

program (IKSP), yaitu:

a) Utilisasi sektor industri agro

Utilisasi sektor industri agro dengan target sebesar 51,21%. Utilisasi menggambarkan

perbandingan/rasio realisasi produksi terhadap kapasitas produksi yang tersedia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SIINAS kemudian diolah oleh Pusat Data dan

lnformasi, rata-rata utilisasi sektor industri agro yang terdiri dari sektor lndustri makanan,

minuman, pengolahan tembakau, kayu, kertas, pencetakan dan furnitur sampai dengan

bulan April tahun 2022 adalah sebesar 53,89% atau dengan tingkat capaian sementara

sebesar 104,38%. Utilisasi sektor industri agro telah mengalami kenaikan jika dibandingkan

dengan utilisasi pada saat awal pandemi tahun 2020, meskipun belum pulih sepenuhnya

sebagaimana kondisi sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi

sektor industri agro telah mengalami peningkatan seiring dengan meredanya wabah Covid-

19. Data utilisasi bulan Mei dan Juni belum tersedia.

b) Nilai realisasi investasi indust,i agro

Nilai realisasi investasi industri agro dengan target sebesar 98,25 Trilyun Rupiah' Sampai

dengan triwulan l, nilai realisasi investasi industri agro adalah sebesar 25,74 Trilyun Rupiah

sehingga capaian sementara untuk indikator ini adalah 25,20% Seiring dengan meredanya

pandemi Covid-19, investasi sektor industri agro juga mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berbagai upaya pemulihan ekonomi dilakukan

oleh Pemerintah termasuk memulihkan iklim investasi untuk menarik minat investor. Data

realisasi investasi industri agro triwulan lltahun 2022 belum dirilis

3. Sasaran Stratesis: PenPuatan implementasi Mokino ,rdorresio 4.0 sektor industri asro

Penguatan implementasi Moking lndonesio 4.0 sektor industri agro diukur melalui 2 IKSP, yaitu:

a) Jumlah perusahaan dengan nilai lndonesia lndustry 4.0 Reodiness rrrdex (lNDl 4.01 > 3'0

di sektor industri agro

Jumlah perusahaan dengan nilai lndonesio lndustry 4.0 Reodiness Index (lNDl 4.0) > 3.0 di

sektor industrl agro dengan target sebanyak 15 perusahaan. Berdasarkan data yang

diperoleh darl Badan Penelitian dan Pengembangan lndustri Kemenperin, seiak tahun 2019

sampai dengan bulan Maret 2022 terdapat 82 perusahaan sektor industri agro yang telah

melakukan self assessment lNDl 4.0. Dari 82 perusahaan tersebut, telah terdapat 14

perusahaan yang mendapatkan nilai lNDl 4.0 > 3.0, yaitu:

PT. Nutrifood lndonesia

PT. Coca-cola Bottling hdonesia

PT. Kebun Tebu Mas

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna

PT. Greenfields lndonesia

1)

2l

3)

4l
s)
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5) PT. Nestle lndonesia

7l PT. Kalbe Morinaga lndonesia

8) PT. Lautan Natural Krimerindo

9) PT. lndolakto

10) PT. Aqua Golden Mississippi - Cicurug

11) PT. Nutricia lndonesia Sejahtera

12) PT. Pacific Medan lndustry

13) PT. Unilever lndonesia

14) PT. Aqua Golden Mississippi - Bekasi

Capaian sementara untuk IKSP Ini adalah sebesar 93,33%. Dalam proses self ossesment lNDl

4.0 tersebut, Kemenperin melalui BPPI dan Direktorat Jenderal lndustri Agro melakukan

pendampingan kepada perusahaan. Sampai dengan triwulan ll masih terus dilaksanakan

kegiatan pendampingan perusahaan sehingga diharapkan jumlah perusahaan dengan nilai

lNDl 4.0 > 3.0 akan meningkat pada akhir tahun 2022.

b) Kontribusi ekspor produk industri agto berteknologi tinSgl

Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi dengan target sebesar 1,97%.

Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi sampai dengan triwulan ltahun 2022

adalah sebesar 2,33% alau dengan tingkat capaian sementara sebesar 118,27%. lndustri

berteknologi tinggi adalah industri yang intensitas penelitian dan pengembangannya

(reseorch ond developnent (R&D))tinggi untuk menghasilkan suatu produk (definisi diambil

dari referensi UNIDO, OECD dan WITS). Industri ini ditandai dengan rasio pengeluaran untuk

R&D terhadap nilai tambah bruto tinggi. Data kontribusi ekspor produk industri

berteknologi tinggi sampai dengan triwulan ll tahun 2022 belum tersedia.

4 Sasara n q: Meni nskatnva kemamou an industri barans dan asa dalam negeri sektor

industri asro

Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sekor industri agro diukur

melalui 3 IKSP, yaitu:

a) Persentase nilai capaian pen8Sunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan

jasa Direktorat Jenderal lndustri Agro

Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan

jasa Direkorat Jenderal lndustri Agro dengan target sebesar 80%. Penggunaan produk

dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam

menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan

penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja

kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk

belanja pemerintah salah satunya pada Direktorat Jenderal lndustri Agro. Berdasarkan data

yang diperoleh dari doshboardfimnas P3DN pada lntranew Kemenperin, dari total PAGU

pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal lndustri Agro tahun 2022 sebesar

35,70 Milyar Rupiah, di mana nilal potensi produk dalam negerinya mencapai 28,50 Milyar

Rupiah sehingga realisasi untuk indikator ini adalah sebesat 77,87yo atau dengan tingkat

capaian sementara sebesar 97,34%. Sebagian besar kegiatan pengadaan barang dan jasa

yang memiliki nilai potensi produk dalam negeri tinggi, saat ini masih dalam tahap
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pelaksanaan proses pengadaan sehingta data realisasi belum memadai untuk digunakan

sebagai data capaian.

b) Subtltusi impor produk lndustri atro
Subtitusi im por produ k industriagro de ngan ta rget sebesa r 35%. Kebiiakan Substitusiimpor

merupakan langkah yang ditempuh Pemerintah untuk menekan impor. Penerapan

kebiiakan tersebut diharapkan dapat membantu menekan defisit neraca perdagangan

Substitusi im por merupa kan hal penting u ntuk dila kukan dem i menSura ngi kete rga ntunga n

terhadap barang modal dan bahan baku, serta melengkapi struktur pohon industri.

Kebijakan substitusi impor diimplementasikan pada sektor industri yang dirasa telah

mampu beGaing dengan produk luar negeri, salah satunva pada sektor industri agro,

sehingga barang hasil produksi dalam negeri dapat mensubstitusi produk-produk impor

dengan tingkat kualitas yang sama. Berdasarkan data impor yang dirilis oleh BPt capaian

subtitusi impor produk industri agro sampai dengan bulan Mei 2022 adalah sebesar -11%

sehinBga capaian sementara sebesarO%. Data impor bulan Juni belum dirilis. Pembahasan

lebih lanjut mengenai subtitusi impor akan dibahas pada sub bab tersendiri dalam laporan

ini.

c) TinSkat Xompon€n Oalam lteteri (TXD ) (Rerata Tertimbang)

Tingkat Komponen Dalam Negeri ITKoN) (Rerata Tertimbang) dengan target sebesar

59,71%. Berdasarkan data yang diambil dari htto://tkdn.kemenoerin qo.id, rata-rata

tertimbang nilaiTKDN produk-produk sektor industri a8ro periode bulan Januari-Juni tahun

2022 adalah sebesar 61,90%, atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 103,67%.

Sampai dengan triwulan ll tahun 2022 terdapat 1.262 produk sektor industri a8ro yan8

memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku yang terdiridari 966 produk furnitur/kayu, 112

produk kertas, 5 produk turunan sawit, 24 produk pakan ternak, 108 produk makanan dan

47 produk minuman. Peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan sertlfikasi TKDN

secara siSnilikan tidak lepas dari pro8ram yang dilaksanakan oleh Kementerian

Perindustrian yang memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN secara Sratis kepada pelaku

industri yang dilaksanakan oleh Pusat Peningkatan Peng8unaan Produk Dalam Negeri

Direktorat Jenderal lndustri Agro turut melaksanakan promosi peningkatan penggunaan

produk dalam negeri kepada pelaku lndustri yang disampaikan dalam forum rapat-rapat

koordinasi.

5, sasaran Strateds: Menlnikatnva penruasaan pasar lndusttl ai o

Meningkatnya penguasaan pasar industriagro diukur melalui4 IKSP, yaitu

.) Nilai elspor p.oduk industrl agro

Nilai ekspor produk industri agro dengan target sebesar 56,14 Milyar uSD. Berdasarkan

data ekspor yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk industri agro bulan lanuari sampai

dengan bulan April tahun 2022 adalah sebesar 22,01 Milyar UsD, sehins8a capaian

sementara untuk IKSP ini adalah sebesar 39,21%. Nilai ekspor tahun 2022 ini men8alami

peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang $ma pada tahun 2021. Hal ini antara

lain terjadi karena telah meredanya pandemi Covid-lg di negara-negara mitra dagang

lndonesia yang menyebabkan aktivitas perekonomian kembali meninekat sehingSa ju8a

mengakibatkan permintaan ekspor kembali meninSkat.
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b) Pertumbuhan ekpor produk indust.i a8ro

Peftumbuhan ekspor produk industri agro dengan target sebesar 8,39%. Berdasarkan data

ekspor yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor industri agro periode Januari-April tahun 2022

mengalami peningkatan sebesar 12,31% jika dibandingkan dengan nilai ekspor bulan

Januari-April tahun 2021, sehintga capaian sementara untuk IKSP ini adalah sebesar

146,72%. Pertumbuhan ekspor produk industri agro yang tinggi masih didominasi oleh

produk sawit dan turunannya yanS selama pandemi Covid-1g tetap bertahan dan justru

mengalami peningkatan.

c) xomrlbusi ekpor p,oduk industri agro t€rhadap totalekspo.
Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor dengan target sebesar

32,11%. Berdasarkan data n;lai ekspor yan8 dirilis oleh BPs, kontribusi ekspor produk

industri agro periode bulan Januari-April tahun 2022 terhadap ekpor nasional adalah

sebesar 23,55%. Capaian sementara untuk indikator ini adalah sebesar 73,34%. Seiring

dengan membaiknya ekpor pada komoditi lain, kontribusi ekspor produk industri agro

mengalami penurunan. Ekpor produk industri agro masih didominasi oleh produk sawit

dan turunannya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar meningkatkan ekspor

pada komiditi lainnya dan tidak bergantung pada produk sawit saia.

d) Rasio impor bahan baku industri agro terhadap POB rektor industd non migas

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

target sebesar 5,61% yang dihitung dari nilai impor bahan baku sektor industri agro dibagi

dengan nilai PDB Atas Dasar Harga Ber,aku sektor industri nonmigas. Rasio impor bahan

baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas triwulan ltahun 2022 adalah

sebesar 5,04%, karena target bersifat minimasi, maka capaian sementara untuk indikator

kinerja ini adalah sebesat LL1,25%. Data rasio impor bahan baku industri agro terhadap

PDE sektor industri non migas sampai dengan triwulan ll tahun 2022 belum tersedia.

6. Sasa6n StrateEis: Teasedianva kebilakan oembangunan industri as.o Yans efektif

Pencapaian sasaran inidiukur melalui2 l(SP, yaitu:

a) Tintkat penyelesaian rancangan peraluran kebijakan sektor industri atro dengan target

sebesar 13%. Pada awal tahun 2022, Direktorat Jenderal lndustri Agro mengusulkan 8

(delapan) Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sektor lndustri Agro yang

meliputi:

- Tujuh progsun yang belum dapat terselesaikan pada tahun 2021yang akan diusulkan

untuk dapat dilanjutkan pada progsun tahun 2022.

- Satu progsun usulan baru dari Direktorat Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan

Penyegar terkait dengan RPermenperin Pemberlakukan Standar Nasional lndonesia

Krimer Nabati Bubuk Secara wajib.

Adapun dari hasil peninjauan kembali usulan progsun Ditien lndustri Agro adalah:

1) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Pati Jagun8

Secara Wajib

2) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi

Nasional lndonesia Bidang lndustri Pengolahan Mi lnstan Sub Bidane Produksi
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3) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Gula Kristal RafinasiSecara Wajib

4) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara

sertifikasi cara Produksi PanBan Olahanyang Baik

5) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Air Minefal, Demineral, Air Mineral Alami, dan Air i/'linum Embun secara

wajib
5) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Restrukturisasi Mesin dan/atau

Peralatan lndustri Kayu olahan (woodworkirg) dan Furnitur

7) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Permenperin

Nomor 42 Tahun 2017 tentan8 Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekpor Pulp

dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu

8) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Repubtik lndonesia tentang

Pemberlakuan standar Nasional lndonesia Krimer Nabati Bubuk Secara Waiib

Sampai dengan triwulan ll tahun 2022, capaian sementara untuk indikator ini masih 0%

karena peraturan-peraturan yang disusun tersebut masih dalam tahap pembahasan

dan/atau pengusulan ke Biro Hukum Kementerian Perindustrian dan belum ditetapkan

sebagaiperaturan.

b) Efektivitas regulasi bldant induitri yang dltetapkan dengan target sebesar 74%. sesuai

dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlndustrian, peran

pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara

terencana serta disusun secara sistematisdalam Suatu dokumen perencanaan. Penyusunan

regulasi bidang industri agro diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam

mendoron8 daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum

dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yahg disusun oleh Direktorat Jenderal

lndustri AEro diharapkan efektif dan mencapai tuiuan dari regulasi tersebut. Pengukuran

tingkat efekivitas regulasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku industri

terkait pada akhirtahun 2022 sehingga capaian untuk indikator ini belum dapat diukur.

7. sasaran Slrcteqis: TercelenEraranva urusan peme ntahan di bidang industd agro vanE b€rdava

sainl dan berkelaniutan

Pencapaian sasaran ini diukur dengan mengSunakan indikator kineria Tintkat partisipasi pada

keria sama sektor industri a8ro dengan target sebesar 98%. Kerjasama yang dibahas pada tahun

2022yaitui
1) lndonesio-United Arub Emirutes Comp.ehensive Economic Portne6hip Aqrcement (IUAE

CEPA)

2) lndonesio-Conodo Comprchensive Economic Pofine6hip Agrcement (ICA-CEPA)

3l lndonesio-Eurcpeon Union comprchensive Economic Portnership Agreement (l-EU CEPA)

4) lndonesio-Toiwon lndusttiol Collobototion Forun (lTlCF)

Sampai denSan triwulan ll tahun 2022, capaian indikator ini adalah sebesar 100%, namun
pelaksanaan ra pat-ra pat teknis sefta rapat koordinasidalam membahas masukan posisiatas kerja

sama - kerja sama tersebut masih terus berlangsung.
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8. sasa.an Stratesis: Meninskatnva ian dan oensawasan sektor industri aero

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro diukur melalui indikator kinerja

Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro dengan target sebanyak 72

perusahaan. Sampai dengan triwulan ll tahun 2022, telah dilaksanakan pengawasan terhadap 56

perusahaan sektor industri agro yang terdiri dari:

- 10 perusahaan sektor industri hasil hutan dan perkebunan

- 23 perusahaan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan

- 23 perusahaan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Pengendalian dan pengawasan perusahaan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan

penerapan SNI wajib, verifikasi lzin Usaha lndustri (lul), monitoring dan verifikasi pelaksanaan

kebijakan industri hasil tembakau, monitoring pengawasan dan pengendalian industri minuman

beralkohol, serta monitoring pelaksanaan kebijakan sektor industri agro lainnya. Capaian

sementara untuk IKSP ini adalah sebesar 73,68%.

9. Sasaran Stratesis: Te iudnva ASN Direktorat .lenderal lndustri vans orofesional dan

berkepribadian

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja Rata-rata indeks profesionalitas ASN

Direktorat Jenderal lndustri ABro dengan target nilai sebesar 73 yang diperoleh melalui

pengukuran indeks profesionalitas ASN merujuk pada Peraturan 8KN Nomor 8 tahun 2019 tanggal

15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran lndeks Profesionalitas

Aparatur Sipil Negara. Pengukuran lndeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan

untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat

digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme

ASN. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui 4 dimensi, yaitu:

- Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi

pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi

Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran.

- Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat

pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam

pelaksanaan tugas .jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dati

keseluruhan pengukuran.

- Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau

organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta
perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran.

- Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang

memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5%

dari keseluruhan pengukuran.
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Sampai dengan triwulan ll tahun 2022, indikator ini belum dapat diukur capaiannya karena data

Dimensi Kinerja belum tersedia. Data akan tersedia pada akhir tahun 2022 yang dapat diunduh

melalui aplikasi MySAPK BKN.

10. Sasaran Stratesis: nckatnva kualitas oelavanan data dan info sektor ndustri asro

Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 IKSP, yaitu:

al Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dlpenuhi dengan target sebesar

73% yaitu berdasarkan Jumlah kebutuhan/permintaan data dan info tmasi stakeholderyan{

dapat dipenuhi dan sesuai dengan permintaan/kebutuhan melalui laman website

kementerian p€rindustrian di kemenperin.go.id atau agro.kemenperin.go.id, melalui surat

resmi yang diajukan ke Direktorat Jenderal lndustri Agro ataupun datang langsung ke

kantor DJIA lantai 17 dan 18 untuk keperluan terkait pendidikan, pengembangan usaha dan

investasi. Realisasi sampai dengan triwulan ll adalah sebanyak 53 pertanyaan terkait sektor

industri agro dan telah terjawab sebanyak 41 pertanyaan sehingga realisasi sementara

sampai dengan triwulan ll adalah sebesar 77,34%. Dari realisasi tersebut dapat dilihat

bahwa capaian sementara sampai dengan triwulan ll adalah sebesar 105,95%, telah

mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2022. Capaian ini meningkat jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebagai akibat dari dilakukannya pergantian

admin pertanyaan masyarakat (ND Sesditjen lA No. 495/1A.1/lND(Vl2O22 perihal Usulan

Anggota Tim Penghubung PPID Kementerian Perindustrian). Namun meskipun demikian

masih terdapat admin yang tidak aktif menjawab permintaan data yaitu admin pada

Direkorat lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dan Direktorat lndustri Hasil Hutan

dan Perkebunan sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.
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11. Sasaran : Terwuiudnva b rasi Direktorat Jend I lndustri Asro vans . efisien.

dan berorientasi da lavanan orima

Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal lndustri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi

pada layanan prima diukur melalui 7 IKSP, yaitu:

a) Nilai IKPA Direktorat Jenderal lndustri Agro

Nilai IKPA Direkorat Jenderal lndustrl Agro dengan target nilai sebesar 81. Terdapat

reformulasi dalam penilaian IKPA tahun 2022 dimana sebelumnya diukur berdasarkan 13

kriteria/indikator mengerucut menjadi 8 kriteria/indikator. Adapun 8 kriteria/indikator

tersebut adalah revisi DIPA, deviasi halaman lll DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan,

pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, dan capaian output.

lndikator pelaksanaan anggaran ini diukur secara bulanan/triwulanan melalui laman

OMSPAN. Sampai dengan bulan Mei 2022, nilai indeks IKPA Direktorat Jenderal lndustri

Agro adalah sebesar 82,23 atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 101,52%.

Capaian triwulan ini sudah memenuhi target dan diharapkan dapat

ditingkatkan/dipertahankan sampai dengan akhir tahun 2OZZ dengan terus dilakukannya

upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan di lingkungan

Direktorat Jenderal lndustri Agro.

b) Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal lndustriAgro
Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal lndustri Agro dengan target nilai sebesar 78

yang diukur oleh Biro Keuangan. Tingkat kualitas Laporan Keuangan dan BMN Ditien

seluruh Unit Eselon ll di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro sehin8ga capaian

target pada indikator ini dapat ditingkatkan/dipertahankan hingga akhir tahun 2022. Selain

itu, beberapa permintaan data yang belum terpenuhi dikarenakan adanya keterbatasan

seperti permintaan data industri baik itu data produki, kebutuhan ekspor impor dan lain

sebagainya.

b) Persentase pemberitaan positif sektor industri a8ro di media massa dengan target sebesar

91%. Salah satu strategi dalam meningkatkan publikasi kinerja Direktorat Jenderal lndustri

Agro adalah dengan menyebarluaskan pemberitaan terkait kinerja dan kebijakan sektor

industri agro kepada media massa. Penyebaran informasi Direktorat lenderal lndustri Agro

dilakukan melalui penyebaran siaran pers kepada redaksi dan.iurnalis media partner

Kementerian Perindustrian sejumlah 80 media massa atau dengan mengundang wartawan

untuk meliput kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian, Rekapitulasi

pemberitaan sektor industri agro di media massa dengan tone positif diperoleh dari hasil

monitoring media yang dilakukan oleh tim pemantau dan analis media Biro Hubungan

Masyarakat. Adapun sampai periode triwulan ll terdapat 890 berita terkait sektor industri

agro yang disebarkan melalui media cetak, media penyiaran, media elektronik dan media

online dengan tot al95,62% merupakan pemberitaan positif sektor industri agro. Sehingga

nilai capaian sementara untuk indikator ini adalah sebesar 105,09%. Target indikator ini

dapat dicapai antara lain karena Tim Humas Ditjen lndustri Agro yan8 tanggap dan aktif

dalam menyebarkan pemberitaan positif atas perkembangan isu-isu sektor industri agro

baik melalui kanal media sosial milik Ditjen lndustri Agro maupun melalui media partner

Kementerian Perindustrian.
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lndustri Agro dinilai dengan menggunakan metodologi desk evoluotio, atas data-data

keuangan dan BMN dengan men8gunakan kertas kerja penilaian yan8 berisi penilaian atas

empat unsur yang terdiri dari:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan

2. Penjelasan atas Catatan atas Laporan (euangan (CaLK)

3. Kelengkapan Lampilan Lapoaan Xeuangan, dan

4. Ketaatan dalam peraturan perundangan {PMK No. 22 Tahun 2016)

Penilaian laporan keuangan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian akan dilaksanakan

pada triwulan lll tahun 2022 sehingga realisasi untuk indikator ini belum dapat diukur.

c) lndek Penerapan Manaiemen Risiko (MRl) Dlreltorat Jende.al lndustri Agro

lndeks Penerapan Manajemen Risiko Direktorat lenderal lndustri Agro dengan taGet level

sebesar 3 yang diukur berdasaakan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain

prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di

instansi tersebut. Penilaian lndeks Penerapan Manajemen Risiko (MRl) Direktorat Jenderal

lndustri Agro akan dilaksanakan pada triwulan lV tahun 2022 sehingga sampai dengan

triwulan ll, realisasi untuk indikator ini belum dapat diukur.

d) Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap Total Aset lancar oiiektorat Jenderal

lndustrlAgro
Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhada p Tota I Aset lancar Direktorat Jenderal lndustri

AEro dengan target sebesar 30% yang dihitung berdasarkan perbandingan total

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

Direkto rat Jendera I lnd ustri Agro. Sampaidengantriwulan Il, data aset lancardan asettetap

Ditjen lndustri Agro belum final sehingga diSunakan data bulan Mei dengan pengelolaan

BMN aset lancar dan aset tetap sebesar Rp. 6.815.943.548,- sedangkan iumlah aset lancar

dan aset tetap Direktorat Jenderal lndustri Agro sebesar Rp. 20.549 154 700,- sehin8Sa

Persentase Niiai Pengelolaan BMN Aset Lancar dan Aset Tetap Terhadap Total Aset Lancar

dan Aset Tetap Direktorat Jenderal lndustriAgro adalah sebagai berikut:

% NilaiPengelolaan BMN

Terhadap Total Aset Lancar

Direktorat Jenderal lndustri Agro

Rp. 6.815.943.548.- x 100%

Rp. 20.549.154.700,-

13,77 %

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa capaian sementara untuk indikator ini

adalah sebesar 110,57%. Upaya-upaya yangtelah dilakukan diantaranya adalah monitoring

dan kodefikasi inventaris BMN dalam rangka tertib administrasi di beberapa daerah

sehingga BMN pada Direktorat Jenderal lndustri Agro dapat dikelola dengan baik.

e) Nilai Xearsipan Direktorat Jenderal lndustri Atro
Nilai Kearsipan Direktorat Jendera I lndustriAgro dengan target nilaisebesar 78 yang diukur

melalui pengawasan kearsipan internal dan pengawasan kearsipan eksternal yang

dilakukan oleh Biro umum. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal lndustri Agro mulai

menerapkan pengelolaan arsip secara digital sehingga perlu adanya penyesuaian di

berbagai sisiterutama pada SDM pengelola kearsipan dalam upaya peningkatan kualitas

penyelenggaran kearsipan melalui pembinaan kearsipan secara berkesinambungan dengan
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mengikut sertakan SDM pengelola kearsipan kedalam Bimbingan Teknis Kearsipan

dilingkungan Kementerian Perindustrian agar nilai kearsipan Direkorat Jenderal lndustri

Agro dapat mencapaitargetyang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Penilaian Kearsipan di lingkungan Kementerian Perindustrian akan dilaksanakan pada

triwulan lll tahun 2022 sehingga nilai capaian untuk indikator ini belum dapat diukur.

fl nngkat Kepuasan P€gawai Atas Ket€rsediaan dan Pemelihaman Sarana dan Prasarana

Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

dengan target sebesar 83%. Direktorat Jenderal lndustri AEro melalui Sekretariat Direkto rat

Jenderal lndustri Agro memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan

admin istrasi kepada selu ruh unit organlsasi di lingkungan Dirc ktorat Jende ral lndustri Agro.

Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah dengan menvediakan sarana dan prasarana

penunjan8 kelancaran pelakanaan tu8as para pegawai di kantor seperti ketersediaan

perangkat data dan komunikasi (la pto p, PC, printer, scannerdan lain-lain)dan ketersediaan

fasilitas seperti wifi, AC, telepon, intrafax, kendaraan bermotor (khusus peiabavpegawai

tertentu) dan lain-lain.

sampai dengan triwulan ll tahun 2022, selain penyediaan sarana dan prasarana kerja.

Sekretariat Direkto6t Jenderal lndustri Agro jir8a menyediakan layanan terkait kesehatan

pegawaidalam rangka menghadapi pandemiCovid-19 yaitu dengan menyediakan layanan

tes kesehatan (Rapid Test, swAB Antigen, dan SWAB PCR) secara berkala terhadap seluruh

pegawai dalam rangka pencegahan dan penantgulangan penyebaran COVID-19. lndikator

kinerja ini diukur dengan cara menyebarkan kuesione. kepada seluruh pegawai Direktorat

Jenderal lndustri Agro terkait kepuasan atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pada akhirtriwulan lV sehingga nilaicapaian indikator ini belum dapat diukur'

d Rekomendasi hasil pentawasan internal yangtelah ditindaklaniuti

Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar

92%. Rekomendasi ha5il pengawasan internal Ditjen lndustri Agro dihitury melalui

perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total

rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut yang dilakukan dapat berupa penyampaian

dokumen tantgapan terhadap matriks hasil audit kinerja, dokumen perbaikan sesuai

rekomendasi, maupun pengembalian kelebihan ke kas negara. Sampai dengan triwulan ll

tahun 2022 di Ditjen lndustri Agro, terdapat sebanyak 101 temuan lnspektorat Jenderal

yang merupakan akumulasi hasil temuan sepanjang tahun 2018-2021. Sampai dengan

triwulan ll tahun 2022 terdapat 39 temuan yang telah ditindaklaniuti, sehingga realisasi

untuk indikator iniadalah sebesar 38,61%, atau dengan tingkat capaian sementara sebesar

41,97%. Pada triwulan lll akan dilakukan koordinasi tindak lanjut hasiltemuan tahun 2021

danjuga tahun-tahun sebelumnya sehingga diharapkanjumlah temuan yang ditindaklanjuti

akan meningkat.

h) Tersedianya sOP yant up to dote dan relevan

Tersedianya SOP yang up to date dan relevan den8an target sebesar 50% lndikator ini

merupakan indikator baru yan8 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro mulai

tahun 2022. Stondod Operdting Prccedute alao Standar Ope.asional Prosedur adalah

sekumpulan peraturan, pedoman, atau acuan yan8 dibuat oleh suatu organisasi

berdasarkan proses bisnis pada organisasi te6ebut Tujuan disusun soP adalah untuk

s1



menjadi acuan melaksanakan proses kerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Direktorat Jenderal lndustri Agro telah berkoordinasi dengan Biro OSDM untuk melakukan

updatinq peta proses bisnis dan telah dilakukan inventarisasi data sOP di lingkungan

Direktorat Jenderal lndustri Agro. Sampai triwulan ll masih terus dilakukan proses updating

SOP sesuai dengan proses bisnis dan struktur organisasi terbaru sehingga capaiannya belum

dapat diukur.

Pilot Plont lndustti IVOILO
( I n d u st ri o I Ve getob I e Oi ll n d u strio I

Louric Oil)yang dibangun sebagai

bahan baku lnduslfi Greentuel/BLOO

01-Pemenuhan
Kebutuhan
Energi dengan

Mengutamakan
Peningkatan

Ener8i Baru

Terbarukan
(EBT)

05-Pengembangan
lndustri Pendukung

EBT
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12. Sasaran Strateris: Meninskatnya Kualitas Perencanaan, Penyelentraraan dan Evaluasi Prorram

Xeriatan Pada Direktorat Jenderal lndustri Aaro

Menin8katnya Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Program Kegiatan Pada

Direktorat Jenderal lndustri ABro diukur melalui 2 IKSP, yaitu:

a) Tingkat kesesuaian dokumen p€ren€naan dengan rencana ptogram dan kegiatan

p.ioritas naslonal

Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional

dengan target sebesar 95,9% yang diukur berdasarkan persentase kesesuaian antara

rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen triloterol meeting. Pada tahun

2022, Direktorat Jenderal lndustri Agro mendapatkan tugas terkait Prioritas Nasional

sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen RPJMN dan telah mendapatkan

persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Direktorat

Jenderal Anggaran) melalui triloterol meeting Yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" dengan Program Prioritas meliputi:

o Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru

Terbarukan (EBT)

. Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan

o Peningkatan NilaiTambah dan lnvestasi di Sektor Riil dan lndustrialisasi

. Peningkatan Ekspor BernilaiTambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN)

. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional tersebut, telah ditetapkan

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kegiatan Prioritas Nasional Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2022

Protram
Prioritas

Ketiatan Prioritas Output Tartet

I
Rekomendasi

(ebijakan



6lndustri03-Peningkatan
Ketersediaan,
Akses, dan
Kualitas
Konsumsi

Pangan

01-Peningkatan
Kualitas Konsumsi,
Keamanan,
Fortifikasi dan
Biofortifikasi
Pangan

Pangan fungsional yang difasilitasi
pengembangannya

l lndustriVerifikasi Pemanfaatan Bahan Baku

Gula lmpor untuk lndustri

lndustri Aotara Seldor lndustri
Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar yang Dikembangkan

l lndustri

2lndustriPen8embangan Hilirisasi lndustri Pati

dalam Rangka Substitusi lmpor

15 lndustriPendampingan Penerapan lndustri
4.0 diSektor lndustri Minuman, Hasil

Tembakau, dan Bahan Penyegar

06-Peningkatan
Nilai Tambah

dan lnvestasi di

Sektor Riil dan
lndustrialisasi

01-Peningkatan
lndustri Pengolahan

Berbasis Pertanian,
Kemaritiman, dan

Non Agro yang

Terintegrasi Hulu-
Hilir

20 Badan

Usaha

Perusahaan Furnitur yang difasilitasi
dalam restrukturasi mesin/peralatan
industri

01-Peningkatan
Diversifikasi, Nilai

Tambah, dan Daya

Saing Produk

Ekspor dan Jasa
l PromosiPromosidan Temu Bisnis Pada

Pameran Berskala lnternasional
dalam rangka Peningkatan Ekspor

Produk lndustri Minuman, Hasil

Tembakau dan Bahan Penyegar

10 lndustri

02-Peningkatan
Akses dan
Pendalaman Pasar

Ekspor

lndustri yang diberikan Fasilitasi

Peningkatan Ekspor
5

Rekomendasi

Kebijakan

Neraca Komoditas Sekor lndustri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

3

Rekomendasi

Kebiiakan

Neraca Komoditas Sektor lndustri
Hasil Hutan dan Perkebunan

03-Pengelolaan

lmpor

07-Peningkatan

Ekspor Bernilai

Tambah Tinggi

dan Penguatan

Tingkat

Komponen

Dalam Negeri

(TKDN)

5lndustriPerbaikan Rantai Pasok di lndustri
Minuman, Hasil Tembakau dan

Bahan Penyegar Melalui
Transformasi lndustri 4.0

15 lndustriPerusahaan di sektor lndustri
Makanan Hasil Laut dan Perikanan
yang dilakukan pendampinSan

penerapan lndustry 4.0

02-Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Digital
dan lndustry 4.0

l UnitPusat Logistik lndustri Furnitur dalam

rangka lmplementasi Konsep Rantai

Alur Bahan Baku lndustri Pengolahan

Kayu dan Rotan Tahap ll

03-Peningkatan
Sistem Logistik dan

Stabilitas HarSa

08-Penguatan

Pilar

Pertumbuhan

dan Daya Saing

Ekonomi
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Karena kegiatan prioritas nasional telah terakomodir di dalam dokumen perencanaan

Direktorat Jenderal lndustri Agro tahun 2022 sesuai dengan hasil triloterol meeting, maka

realisasi akhir untuk IKSP ini adalah sebesar 100%, atau dengan tingkat capaian sebesar

LO4,2A%.

b) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKlPl Direktorat Jenderal

lndustri ASro

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal lndustri

Agro dengan target nilai sebesar 78,4 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun

2022 oleh lnspektorat Jenderal. Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman atas lmplementasi Sistem, Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Di Lingkungan

Kementerian Perindustrian di mana penilaian dilaksanakan terhadap 5 indikator, yaitu

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian

kinerja. Evaluasi SAKIP Unit Eselon ltelah dilaksanakan pada bulan Mei di mana nilai SAKIP

Direktorat Jenderal lndustri Agro adalah sebesar 8O2 sehingga capaian indikator ini adalah

sebesar 102,30%. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal lndustri Agro telah mampu mencapai

target yang ditetapkan meskipun terdapat perubahan metode evaluasi yang digunakan

dimana evaluasi SAKIP tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pen8elolaan SAKIP

pada Direktorat Jenderal lndustri AEro telah dilaksanakan dengan baik dan tetib sesuai

dengan pedoman kinerja yang berlaku.

Sampai dengan triwulan ll tahun 2022, rata-rata pencapaian target indikator kinerja Direktorat

Jenderal lndustri Agro adalah sebesar 83,51% dengan 7 dari 30 indikator kinerja belum dapat diukur

capaiannya.

3.3. Capaian Program Subtitusi lmpor

Sesuai amanat undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana untuk

mewujudkan kedalaman struktur industri mandiri dan berdaya saing, Kementerian Perindustrian

melaksanakan kebijakan subtitusi impor dengan target sebesar 35% pada tahun 2022. Kebijakan ini

bertujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan nasional, terutama untuk men8atasi

ketergantungan atas impor bahan baku dan bahan penolong industri pengolahan. Beberapa

pendekatan untuk melaksanakan kebijakan subtitusi impor antara lain:

- perluasan industri untuk peningkatan produksi bahan baku dan bahan penolong sebagai input

industri turunan. Pendekatan ini lebih ditujukan kepada produsen bahan baku eksisting untuk

memperluasvolumeproduksisehinggadiharapkandapatmeningkatkankemampuansupplydi

dalam negeri

- lnvestasi baru yang ditujukan bagi para investor untuk menangkap peluang atas potensi subtitusi

impor bahan baku dan bahan penolong melalui produksi bahan baku dan bahan penolong di

dalam negeri
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- Peningkatan utilisasi industri eksisting di dalam ne8eri yang diharapkan dapat mengurangi

ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong

- Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

- Penerapan larangan dan/atau pembatasan (lartas)

- Mempertahankan tarif bea masuk (MFN)

- Pemberlakuan SNI wajib, dst.

Untuk mendukung kebijakan subtitusi impor tersebut, Direktorat Jenderal lndustrl Agro telah

melakukan identifikasi atas produk-produk sektor industri agro yang berpotensi untuk dilakukan

subtitusi impor. Terhadap produk-produk yang akan dilakukan subtitusi impor tersebut, akan

dilaksanakan kegiatan pendukung dengan menerapakan strategi pendekatan subtitusi impor sesuai

dengan karakteristik masing-masin8 industri/produk. Dari hasil identifikasi, produk-produk sektor

industri agro yang akan dilakukan subtitusi impor beserta dengan target subtitusi impor per tahun

sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.5, sedangkan strategi pendekatan subtitusi

impor yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.5 Target Subtitusi lmpor Sektor lndustri Agro

Ket: Xurs Bl Per 15 Juni 2022

Latar belakang pengusulan produk-produk yang akan dilakukan subtitusi impor adalah sebagai

berikut:

. lndusri Patiragung dan Pemanis

- PatiJagung, sirop Glukosa dan Sirop Fruktosa merupakan bahan baku yang dibutuhkan untuk

industri pengolahan dalam negeri. Patijagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk

memproduksipemanissepertiHighFructoseCornSyrup(HFCS)'glukosadanmaltodextrin'
bihun, sebagai tambahan bahan makanan untuk pengental berbagai soup maupun saus'

industri kertas, industri tekstil dan untuk bahan perekat. sirop glukosa digunakan sebaSai

bahan pengisi dan penambah rasa manis dalam produk susu dan sebagai bahan pembentuk

tekstur, penambah rasa manis dan bahan pengikat dalam produk sereal' Sirop fruktosa

digunakan sebagai pemanis pada industri makanan dan minuman'
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- lmpor Pati JaSunE; Sirop Glukosa dan Sirop Fruktosa lndonesia masih tinggi yang disebabkan

karena kalah bersaing dengan produk sejenis asal impor (China) melalui ACFTA dengan bea

masuk 0% sementara bahan baku jagung yang digunakan mayoritas masih diimpor dengan bea

masuk 5%.

lndustri Krimer Nabati

- lmpor produk krimer nabati cukup tinggi, sedangkan terdapat industri dalam negeri yang

utilisasi kapasitas produksinya masih sekitar 50% .

- Bahan baku utama industri krimer nabati adalah minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit

yang sangat melimpah ketersediaannya di lndonesia.

- Sudah ada SNI No.41'!4:2018 Krimer Nabati Bubuk namun belum diberlakukan secara wajib.

lndustri Rokok Putih

- lndustri rokok putih di lndonesia sebanyak sekitar 46 perusahaan dengan kapasitas terpasang

sebesar 178 milyar batang per tahun yanB utamanya ditujukan untuk ekspor.

- Neraca perdagangan rokok putih masih surplus, namun terdapat potensi substitusi impor

mengingat utilisasi kapasitas produksi industri dalam negeri masih sekitar 64%.

lndustri Puree dan Konsentrat Buah

- lmpor bahan baku olahan buah masih cukup tin88i, sedangkan potensi buah di dalam negeri

cukup besar dengan produksi mencapai 24,9 juta ton di tahun 2020.

- lndustri antara pengolahan buah (puree dan konsentrat) umumnya berskala menengah dan

kecil sehingga memerlukan dukungan terkait akses bahan baku (kuantitas, kualitas,

kontinuitas), peningkatan teknologi produksi, dan pemasaran produk ke industri hilir.

lndustri Pulp dan Kertas Bekas Berbahan Baku l(ertas Eekas

- lndonesia memiliki lebih dari 100 industri pulp dan kertas, lebih dari 50% industri tersebut

menggunakan bahan baku kertas bekas, namun demikian impor produk kertas berbahan baku

kertas bekas masih tinggi.

lndustri Kertas SiSaret

- lndustri kertas sigaret mengalami penurunan kinerja, hal ini ditunjukan oleh menurunnya

kapasitas terpasang industri kertas sigaret, sedangkan di sisi lain impor kertas siSaret

meningkat. Kondisi initelah mengakibatkan tutupnya l dari 5 industri kertas sigaret nasional.

lndustri Kertas Uant

- Pasar kertas uang di dalam negeri relatif besar dibandingkan negara lain. lndonesia telah

memiliki industri yang mampu untuk memproduksi kertas uang, namun demikian kertas uang

dalam negeri masih dipenuhi impor lebih dari 50% setiap tahunnya'

Tabel 3.5 Strategi Pendekatan Subtitusi lmpor Sektor lndustri Agro

- Pemberian fasilitas BMDTP Covid-19 impor

baku jagung

- Penyusunan Permenperin Pemberlakuan SNI Pati

Secara w bu

bahan
Patiiagung1108.12.001

-engusulan Penerapan Bea Masuk Tindakan

nan untuk im stru glukosaPen
Sirop glukosat702.30.202
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- Pemberian fasilitas BMDTP Covid-19 impor bahan
baku iagung sebagai bahan baku sirup glukosa

Sirop fruktosa - Penerapan Bea MasukTindakan Pengamanan
Sementara untuk impor sirup fruktosa yang berlaku
selama 3 tahun sampai denSan tanggal 16 September
2023 melalui PMK Nomor 126 tahun 2020

- Pemberian fasilitas BMDTP Covid-19 impor bahan

baku jagung sebagai bahan baku sirup fruktosa

3 1702.60.20

Puree & konsentrat

iambu biji merah
4 2007.99.70

Puree & konsentrat
mangSa

Peningkatan utilisasi industri antara penSolahan buah,

kapasitas industri meningkat dari 50% di tahun 2019

menjadi 75% di tahun 2022.2007.99.90

6 2106.90.30 (rimer nabati
bubuk

Upaya penerapan SNI Waiib Krimer Nabati Eubuk

2402.20.90 Rokok putih - Peningkatan utilisasi
- Mempertahankan tarif bea masuk rokok putih

7

8 4706.20.00
9 4803.00.90
10 4804.39.90
11 4804.41.90
L2 4805.19.10
13 4805.19.90
74 480s.24.00
15 4805.25.10
16 4805.93.90

4810.92.9077

4819.10.0018

19 4819.20.00

- Peningkatan utilisasi melalui pemberian jaminan

bahan baku kertas daur ulang (fasilitasi masterlist
impor limbah non 83 kertas daur ulang & koordinasi
program peningkatan recovery rate kertas daur ulang

- Meningkatkan investasi baru

20 4822.70.70

Pulp & kertas

berbahan baku
kertas bekas

4813.10.0027

4813.20.00

23 4813.90.10

- Penintkatan utilisasi
- Proses penerapan BMTP kertas sigaret
- Peningkatan MFN pada BTKI 2022

- Rencana penerapan SNlwaiib

Kertas sigaret

24 4813.90.90
- Safeguard benang pengaman kenas uang

Meningkatkan MFN kertas uang
Kertas uang25 4805.91.90

capaian program subtitusi impor sekor industri agro pada tahun 2020-2021 adalah sebaSai

berikut:
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Tabel 3.7 Capaian Program Substitusi lmpor Sektor lndustri Agro Tahun 2O2O-2OZ|

r.hun a)1l,
(ip. irllr.r)

TaryCtnE) x€alir.sl hpor ano Ta[et 2021 8cali.:sl lmpor @l

lrrttliu.l MALr tlilj
lmpot

llr. Mlhrd

S0bdtusl
8.tri Ata. l{lt l

{RD. Mlly.rl
lil.l lmrot
(Br. tlly.r)

qi lMtfr,.P 13 lode BS) L999,5' !t!x L''9,E' 1o,a L66,U 22% zIl9,s a L57,76
lnd0stri PatiJa.unP (1kod€ H5) 2.69,01 74% la56,7s L4% 1.852,39 22% 1684,03 4a% L118,7r

' lndusri Sirop Glulosa (1 kod€

Hs)
536.86 14% 467,m 554,50 2)% 474,75 35% 349,31

- lndustri Sirop fruktosa (1tode
Hs)

304,U 74% 26r"53 5% 28a,36 22% 237,N 7W q,24

Ut. Mintemr 14 lode t6l 2.259,&l l4% L913,45 27'. L7r5,41 22% Lru,67 ,a^ z0{4m
- lndulti Purce & Konsenttat
suah (2kode Hs)

241,% 14% 208,08 t7% 2m,86 27% 188,73 3% 233,93

- hdund XrlmerNabati (1kod€

16)
1.53,25 74% 1.404,61 1g( r.340,80 22% Lzn,94 6% 1_5:t9,34

- rndu5tri Rokor Putih (1kode Bt) 344,51 74x 130,76 396 2i3,75 2296 299,99 M 2m,74

DIL lttlP lla lod€ t5) 5.3417I) t4r 5.455.58 179. 5.2@,6 ta% 49{6,G zx 61EE 62

- lndust i Pulp & xerta. B€rbah.n
8d(u ftnas Eekas {13 todE HS)

4.431,(b 3 815,87 3.832,3s 22An 3.4@,91 1% 4.71\24

-lndunri x€n Uang(lkode HSI 859,44 74% 744,6 459,93 zn6 67a,48 43% 419,05

- lhdultrl X.rtas sigar.t (a kod€

t{5)
1.036,79 t4% 891,64 69{ 976,q 22i6 8G,70 6% 978,30

Dqen lA (2s lode tG) 1t603,51t let 9.q9,4 ,ffi 9.T!,,9t 22% 9,GI',8 ta6 9.8q).40

Ket: Kurs Bl Per 15 Juni 2022

Sedangkan capaian program subtitusi impor sektor industri agro sampai dengan bulan Mei tahun

2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Program Substitusi lmpor Sektor lndustri Agro s.d Mei 2022

lJnitPembina

hansl
Subdt sl lrnnoa

Mcl l}19
(Rp. MllF.l

Target M€l Zn:Z Ibalisesi hporn ei 2(122 ,an-Mel 2022

xeteranganS!lnitusi
lmpor

Salas Ata.l{lld
lrnpor

lRD. Mllye)
lmpor

Reallrasl

flilal lmpo.
{io. MllYad

Pcnuaunan

l{ilai lmpol

lRp. Milvar)

Dit. lMHl"P {3 kode }ls| L55,46 35% 816,I}5 3716 745,73 469,73 Tercapai

- lndustri Pati laaung (1kode tls) 916,15 3s% 59150 34% @1"13 315,01 Tldaktercapai

- lndustriSiroo Glukosa (1kode HS) 203,27 35% 132"13 21% 159,60 43,61 Tidak tercapai

- lndustriSaro Fruktosa 1t €HS 136,04 35% 88,42 an6 25,fi 111"04 Tercapai

lrt. Minte 4 kode w,40 3596 613,86 -6tx L5Cr,23 -685,&l Idak teEapai

- lndultri Puree & Koosentrat Buah {2

kode HS
9s,26 35% 61,92 .L5% 119,35 24,8 Tidaktercapaa

- lndustri Krimer Nabati l kode 552,68 35% 42+24 -91% 1.28r',49 ,631,81 TidakTercapai

lndustri Rokok Putih l kode 196,45 5% 127,70 1e,,6 116,39 m,o1 ndaktercapai

kodeDit IHHP L71638 3596 1.765,65 -a% 3.1t8,!6 -392,9 ,ldak te,rapai

- lndustriPulp& (ertas Berbahan Saku

xenas Bekas 13 kode HS
1834,m 1.19110 27% 2.331,53 ,497,53 Tidaktercapai

HS'lndustri Kenas 409,83 35% 265,39 25% 306,16 103,67 Tldaktercapai

- lndustri xertas ret 4 HS 472"55 35% 30216 06 411,67 0,88 Tidakter@pai

txtjen lA (2s tode itsl (916,24 35% 3.195,55 -1196 5.475,11 l,r*.,*,
Ket: Kurs Bl Per 15 Juni2022

Dari tabel 3.7 dan 3.8 dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Mei 2022 target Program Subtitusi

lmporbelumtercapai,danjustrumengalamipenurunanjikadibandingkandengancapaianpadatahun

2020dan202l.SampaidenganbulanMei2022,makanilaipenurunanimporsektorindustriagro
adalah sebagai berikut:
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Ls,t l .io,@l n+7,l E SI L€2.xl rro,9l s,r3 zrr,tr Lfr,6 E 60X

1.532,9 1.652,43 ,a7,8(- lndustn Patlj.xun.(1kod. Hsl 2.139,ot1 e"261 306621 474981 !@,791 755,551 :r15 01

- lndustrl 9,oo cluko* (1 kod. HS) s35,s6l 6,16l -ti.sl lrs,lll $r,s.l lar.gol 4,61 3aLt7 213,5-' $,0?,6

275,97 757,7D6- tndurt i9roo fruklos.l1kod. Hs) !1.111 42.5sl $,7s1 65,$1 2B,s7l 16.4{l lrlor
L60+/|l 40196r5o,t3l x6.r!l .aa,el q,$l z5,al ,$9.1 .6ra 4,4or. Mlnt llB, (a lod! t6l

24,@"t"l "..1 o!,1 '.1 n.l *rl t7LB 75,tv t4,5VA, lndurtri PuE. & xons.ntatBuh

1159,62 -215,L -27,7@6- lnduin (riftr r,l.b.rl {1kod. HS} !61261 2ze6l ,4,2.Gl .is,?l B,eil 5r!6.l -Btst
rs46{ $,rGl r5o,5] 846!l lr!"sl r345ll b,o7 2n,0, 2g,B to4,29- rhdustri notok Putih (r kode Hs)

1L504@ 86,54 ,458m. tHuP lutode |r5l G€,7of !! ,ul !rr+..1 uc,61l t$grl 2-,,o.al -rE s
-lndullrt Pulp&x.n8 S.dehan
o.ku(.n r &1.. 113 kod. Hsl

4€t 6l u.r1 *.rrl *1 .rs.,r1 rsqerl -191,53 3.150.31 -147,O3

61259 9Or3a- lhdu5ln x.n8 U.nall kod. Hs) @,s.1 ur,7sl .@,erl rel'rl ro,7sl s.,..1 !@,6,
- r.dBtri r(.rta sir.et (4 kod. Hs) 0,84L@6,7e1 us,lsl sefil 22a@l s&.sl r6n 88l 74tt2 119,19 16,791

Tabel 3.9 Penurunan Nilai lmpor Sektor lndustriAgro Tahun 2020 - Mei 2022

Ket: Kurs Bl Per 15 Juni 2022

Dari tabel 3.9 dapat dilihat bahwa dari target penurunan impor sebesar 8,238 Trilyun Rupiah sampai

dengan tahun 2022, sampai dengan bulan Mei 2022 Direktorat Jenderal lndustri Agro baru

menurunkan impor sebesar 3,107 Trilyun Rupiah atau sebesar 37,72Yo. Capaian ini masih rendah

mengingat batas waktu pencapaian target hanya sampai dengan bulan Desember 2022. Meskipun

demikian, Direktorat Jenderal lndustriAgro terus berupaya meningkatkan pencapaian target tersebut

melalui pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan Subtitusi lmpor agar target tahun

2022 dapat dicapai, dan dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

Analisis penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian target subtitusi impor pada masing-masing

sektor adalah sebagai berikut:

. lndustri Pati Jagung dan Pemanis

- Pemberian fasilitas BMDTP atas impor bahan baku jagung untuk industri Pati Jagung di tahun

2O2O dan2O2ltelah menurunkan biaya produksi pada harga jual Pati Jagung dalam ne8eri bisa

bersaing dengan produk impor. Selain itu, pati jagung yang telah mendapatkan fasilitas

tersebut diolah menjadi Sirop Fruktosa dan Sirop Glukosa sehingga harga Sirop Fruktosa dan

Sirop Glukosa dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor.

- pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor Sirop Fruktosa asal Cina sebesar 24%

berdampak pada peningkatan harga sirop Fruktosa dari cina sehingga industri penSguna

beralih untuk memakai bahan baku Sirop Fruktosa dalam negeri'

- selain itu, industri Pati Jagung, sirop Fruktosa dan Sirop Glukosa dalam negeri juga terus

meninSkatkanefisiensidalamprosesproduksisehinggadapatmenekanbiayaproduksinya'
.BahanBakuJagungyangdigunakanpadaindustriPatiJagung,siropFruktosadanSiropGlukosa

memiliki spesifikasi kadar aflatoksin dibawah atau sama dengan 20 ppb dan ketersediaan

bahan baku tersebut di dalam negeri masih sangat terbatas, sehinSga sebagian besar masih

diimpor dari USA, Brazil dan Argentina dengan tarif bea masuk 5%'

- Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap lmpor Produk Sirop

Fruktosa melalui PMK 125/PMK'010/2020 hanya menurunkan importasi dari Cina sedangkan
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impor Sirop Fruktosa dari ne8ara yang tidak termasuk dalam negara yang dikenakan SMTP

seperti dari Turki meningkat.

- Harga sirop Glukosa dalam negeri yang belum kompetitif jika dibandingkan dengan sirop

Glukosa asal cina den8an bea masuk 0% meialui skema ACFTA. Untuk itu diperlukan tindakan

pengamanan perdagangan berupa penerapan BMTP atas impor Sirop Glukosa dan pemberian

fasilitas BMDTP atas impor Jagung yang akan digunakan sebagai bahan baku Sirop Glukosa

sehin8ga diharapkan harga Sirop Glukosa dalam negeri mampu bersainS.

lndustri X mer l{abati

- RPermenperin tentang Pemberlakuan SNI Krimer Nabati Bubuk secara wajib sebagai salah

satu instrument pengendali impor belum ditetapkan. Draft final sudah dikirimkan oleh

Direktorat Industri Mintemgar ke Eiro Hukum pada bulan Januari2022.

- Adanya 1 perusahaan pengguna krimer nabati (produsen kopi dan teh instan) yang masih

resisten menggunakan bahan baku krimer nabati impor dengan alasan citarasa krimer nabati

yang dibutuhkan perusahaan berbeda dengan cita.asa kimer nabatidalam negeri..

- Sebagian besar impor diperkirakan dilakukan oleh API-U

lndustri Rokok Putih

- Negara asal impor rokok putih terbesar pada tahun 2021 adalah Vietnam, Jerman dan Swiss.

Ketiga perusahaan terse but te rda pat produsen rokok globalyaitu PMl, BAT dan JTl.

- Tarif bea masuk rokok putih adalah 40%. Namun demikian, terdapat skema kerja sama

AFTA/ATIGA dan ACFTA yang me nyata kan tarif bea masuk rokok putih untukASEAN dan China

sebesar O%. Hal ini menyebabkan masih cukup tingginya impor rokok putih dari Vietnam,

China, dan negara ASEAN lainnya.

- Sebagian besar impor diperkirakan dilakukan oleh API-u.

lndustrl Puree dan Konsentrat Euah

- lndustri antara pengolahan buah (puree dan konsentrat) umumnya berskala menengah dan

kecil sehingga masih sulit memenuhi kebutuhan industri penSolahan buah hilir RTD sari buah

yang sudah berkembang sangat pesat.

- Belum tercapainya target penurunan impor produk olahan buah antara, karena penambahan

kapasitas baru dapat digunakan pada tahun 2022 0i lain pihak, bisnis proses B to B antara

industri antara d€ngan industri hilir buah untuk terjadinya kontrak membutuhkan waktu yang

cukup panjang.

- Terdapat perbedaan spesifikasiproduk dengan yangdibutuhkan, produk antara saat inimesih

dalam bentukfrozer, sementara kebutuhan bahan baku industri hilir adalah dalam kemasan

dseptrc yang penYimpanannya disuhu ruang.

- Sebagian besar impor diperkirakan dilakukan oleh API-U

lndustri PulP dan Kertas

- Terdapat produk impor dengan spesifikasiyang belum dapat diproduksi di dalam negeri'

- MNC menggunakan kemasan imPor.

- Belum tercapai kesepakatan bisnis antara importir dan produsen dalam negeri'

- Pengenaan BMTP belum berpengaruh signiflkan terhadap penurunan impor (baru diterapkan

pada 30 November 2021).

- Kenaikan MFN kertas sigaret pada BTK|2022 belum d;terapkan'
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Hal-hal yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung pencapaian tartet
subtitusi impor adalah sebagai berikut:

. lndustii Patl Ja8ung dan Pemanis

- Pemecahan HS Code Jagung (1905.90.00) menjadi 1005.90.10 Uagung yang sesuai untuk

konsumsi manusia)dan HS 1005.90.90 (iagung lainnya).

- Mengusulkan penurunan Bea Masuk jagung sebagai bahan baku industri makanan {Hs

1005.90.91) menjadi 0% pada ETKI 2022.

- Pemberian fasilitas BMDTP atas imporjagung sebesar Rp 62,25 Milyar pada tahun 2020 dan

Rp. 50,25 Milyar pada tahun 2021.

- Melakukan kajian verifikasi kebutuhan bahan baku iagung untuk industri makanan dalam

rangka pe6aikan alur alir material

- Permenperin SNI Pati Jagung sudah disusun, saat ini sedang proses pembahasan skema

sertifikasidi BSKJI.

- Merevisi SNI 2978:1992 Sirop Glukosa & SNI 2985:1992 Sirop Fruktosa.

- Mendukung dan memfasilitasi Asosiasi Perkumpulan Produsen Pemanis lndonesia (PPPI)

dalam pengusulan BMTP Sirop Glukosa.

- Mendukung dan memfasilitasi pengusulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pen8amanan

(BMTP) untuk lmpor Sirop Fruktosa.

- Melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Te ntang Pemberlakuan

SNI PatiJagung Secara Wajib;

- Mengusulkan kembali Fasilitas BMDTP lndustri Terdampak Pandemi covid-19 Atas lmpor

Bahan Bakulagung untuk industri PatiJagung, Sirop Glukosa berbahan baku Jagung, dan Sirop

Fruktosa berbahan baku Jagung tahun 2022;

- Melanjutkan pengusulan Bea MasukJagung sebagai bahan baku industri makanan meniadi0%

pada BTKI 2022

. lndustri Xrimer Nabati

- Pemberlakuan SNI wajib Krimer Nabati Bubuk.

- Business motchingindustri krimer nabati.

- Usulan Pengaturan Tata Niaga lmpor dan lnstrumen Kebijakan lmpor, meliputi:

> Pemberlakuan Verillkasi atau Penelusuran Teknis lmpor/VPTI'

> Men8usulkan penggunaan instrument Prrae Control Mechonism /PCM., terhadap sirup

glukosa (sebagai bahan baku utama krimer nabati) dalam rangka melindungi petani

singkong/jagung

> lnisiasi Non Totiff Eo er (NTB)/inst'umen kebijakan impor'

> Mentusulkan pen8aturan pelabuhan masuk (Entry Port Point/EPP) di Pelabuhan

Soekarno_Hatta di Makassar mengingat industri p€ngguna produk krimer nabati pada

umumnya diPulall Jawa dan Pulau Sumatera

. lndustri Rokok Putih

- Diversifikasi produk rokok putih'

- Usulan PenBaturanTata Niaga lmpor dan lnstrumen Kebijakan lmpor
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lndustri Puree dan Konsentrat Buah

- Business Motching antara industri pengolahan buah dengan sentra-sentra petani buah di

daera h tela h dila ksanaka n pada ta hun 2020 dan 2021 di Jawa 8a rat da n Sumatera Utara, serta

antara industri puree dan konsentrat dengan industri hilirnya.

- Pemberian bantuan mesin dan peralatan penSolahan buah (konsentrat dan puree buah) di

Kabupaten Bandung Barat dalam .angka peningkatan utilisasi kapasitas terpasang industri di

dalam negeri. Pembangunan pilot projed penBemban8an industriantara (konsentrat maupun

puree) buah diharapkan dapat menyerap hasil produksi buah lokal untuk dimanfaatkan

sebagai bahan baku industri, meninBkatkan kapasitas produksi dan distribusi dengan

memanfaatkan teknologi pengolahan dan penyimpanan buah yang lebih maksimal, mengatasi

perubahan musim buah yang rutin teriadi sepanjan8 tahun, serta menjamin kontinyuitas

pasokan bahan baku bagi industri hilir pengolahan buah di dalam negeri sehinega dapat

menglrangi keterSantunSan impor.

lndustri Pulp dan Kert.s

- Business Motching industri kertas berbahan baku kertas bekas dengan industri hilirnya (alas

kaki, makanan, minuman, dan elektronika).

- ldentifikasi industridan ienis produk kertas impor.

- Melakukan FGD dengan penBguna kertas berharga

- Mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah pada k€giatan pengadaan Kertas Uang.

- Mendorong Implementasi alih teknolo8i pada produksi kertas uang mengenai benang

pengaman agar dapat mempertahankan nilaiTKDN dan dapat memenuhi spesifikasi kualitas

yang diperlukan

- Mendorong peningkatan kapasistas produksi kertas sigaret untuk memenuhisuplai kebutuhan

dalam negeri industri sigaret.

- Mengawasi penerapan safe Buard atau BMTP kertas sigaret untuk meningkatkan kompetensi

harga produk Iokal.

- Mendorong dan men8awal pelaksanaan SNI kertas sigaret

- Menin8katkan utilitas produksi kertas berbahan baku kertas bekas dengan memberikan

jaminan bahan baku.

- lvleningkatkan recovery rote kertas bekas sebagai bentuk jaminan bahan baku bagi industri

kertas berbahan baku kertas bekas

- Penerbitan tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Ne8eri pada produk Kertas Euku

Pemilik Kendaraan Bermotor (gPKB)dan Kertas Paspor'

- Penetapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) melalui PMK 157/PMK 010/2021

tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap lmpor Produk Kertas Sigaret

dan Keias Plug WroP Non-Potous.

- Peningkatan MFN kertas sigaret.

-Pemecahanklasifikasikertassisaretyanssemula4postariffmenjadi13postariffpadaBTKI
2022.

- Melakukan FGD dengan asosiasi si8aret yang membahas mengenai kondisi produksi sigaret

dan penyerapan kertas sigaret dalam negeri Dalam FGD iniiuga telah didapatkan informasi
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mengenai kenapa perlu dilakukan impor dan membahas langkah-langkah yang diperlukan agar

impor dapat dikurangi.

- Melakukan FGD dengan asosiasi industri kertas berbahan baku kertas bekas. Dalam FGD ini

didapatkan informasi mengenai market dalam negeri dan sulitnya mendapatkan bahan baku

kertas bekas.

- Telah didorong investasi industri pulp berbahan baku kertas bekas, dengan realisasi sebanyak

5 industri baru dan dilakukan business motching antara produsen pulp berbahan baku kertas

bekas dengan penggunanya.

- MoU antara asosiasi produsen dan konsumen kertas khususnya untuk kemasan.

- Sosialisasi P3DN pulp dan kertas berbahan baku kertas bekas untuk kemasan.

- Usulan penerapan verifikasi kemampuan industri (VKl)terhadap produk impor.

- Monitoring kemungkinan terjadinya circumve ntion.

- Business Motching antara lndustri kertas sigaret dan industri rokok.

- Mendorong strudurdl odjustment industri kertas sigaret.

Utilisasi sektor industri agro yang produknya menjadi target dalam program subtitusi impor

sampai dengan bulan Mei 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Ulitisasi Sektor lndustri Agro s.d Mei ZO22

Daritabel 3.lO di atas, dapat dilihat bahwa bulan Mei 2022 rata-rata terjadi peningkatan utilisasi pada

sektor-sektor industri agro yang produknya termasuk di dalam program subtitusi impor. Peningkatan

utilisasi ini iuga tidak lepas dari adanya kebijakan relaksasi aktivitas masyarakat dalam rangka untuk

pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 sehingga kegiatan produksi kembali meningkat.

3.4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan ll tahun 2022 Direktorat Jenderal

lndustri Agro, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Target Program Subtitusi lmpor sampai dengan bulan Mei tahun 2022 tidak tercapai dan justru

terjadi peningkatan impor.iika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021'

2. Rendahnya capaian sementara indikator "Rekomendasi hasil pengawasan internal yan8 telah

ditindaklanjuti" dikarenakan rekomendasi hasil temuan ltjen tahun 2021 telah dimasukkan

dalam perhitungan namun jumlah rekomendasi yanS telah ditindaklanjuti belum mengalami

pengurangan Yang signifikan.

78 65 13,3610 lndustri Makanan
70,o278 7211 lndustri Minuman

66 57,5 64,27
72 lndustri Pengolahan

Tembakau

42,7376
77 lndustri Kertas dan Barang

dari Kertas
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3. Terdapat 7 dari 30 indikator kinerja yan8 belum dapat diukur capaiannya karena data belum

tersedia dan sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan sehing8a mengakibatkan pemantauan

target capaian kinerja menjadi kurang optimal.

4. Adanya Automotic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian TA 2022 yang menyebabkan

adanya blokir anggaran pada Direktorat Jenderal lndustriAgro sebesar Rp. 15.311.657.000,- atau

L4,77% dati total PAGU anggaran akan menyebabkan realisasi anggaran tahun 2022 tidak akan

dapat mencapai angka maksimal. Proses penetapan blokirjuga sempat menggangu proses pencairan

anggaran karena harus menunggu DIPA revisi ditetapkan terlebih dahulu.

5. Adanya eror pada aplikasi ALKI dan PP39 yang selama ini digunakan sebagai media pemantauan

pelaksanaan fisik kegiatan menyebabkan proses pemantauan capaian kinerja menjadi kurang

optimal.

3.5. Langkah Tindak Laniut

Langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang

dihadapi demi meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro pada periode yang akan datang

antara lain:

1. Seluruh unit kerja diharapkan untuk meningkatkan/mempercepat pelaksanaan kegiatan untuk

mendukung pencapaian target kinerja Subtitusi Impor dan melakukan upaya-upaya peningkatan

capaian target kinerja melalui implementasi kebijakan yang tepat sasaran.

2. Seluruh penanggung jawab temuan agar segera menindaklanjuti hasil temuan lnspektorat

Jenderal dan melakukan konfirmasi/ melaporkan kepada lnspekorat Jenderal melalui PIC pada

Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro.

3. Melakukan pemantauan secara intens atas progres pencapaian target kinerja melalui koordinasi

dengan unit kerja/bagian yang bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja serta

diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit kerja/bagian di lingkungan Direktorat Jenderal

lndustri Agro.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Biro Perencanaan Kemenperin dan DJA

Kemenkeu) sehubungan dengan blokir Automotic Adjustment agar diusulkan pada akhir tahun

anggaran 2022, sebaiknya dilakukan pemotongan pada anggaran yang diblokir agar tidak

menjadi beban yang menyebabkan realisasi anggaran lingkungan Direktorat Jenderal lndustri

Agro menjadi rendah.

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan adanya error pada aplikasi

kinerja (Pusat Data dan lnformasi).
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BAB IV

PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan DIPA Direktorat Jenderal lndustri Agro sampai dengan

triwulan ll tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan dalam

proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja.

4.1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal lndustri Agro sampai dengan triwulan ll tahun 2022

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi keuangan Direktorat Jenderal lndustri Agro sampai dengan akhir triwulan ll tahun

2022 berdasarkan e-Monitoring APBN per tanggal 4 Juli 2022 adalah Rp. 25.803.245.909,- atau

sebesat 23,27% (terdapat selisih sebesar 7,31% dengan realisasi anggaran pada Form B,

realisasi anggaran pada Form a adalah 2!,96%1.

2. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan adalah sebesar 27,56%.

3. Rata-rata pencapaian target Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro sampai

dengan triwulan ll tahun 2022 adalah sebesar 83,51% dengan 7 dari 30 indikator kinerja belum

dapat diukur capaiannya karena data belum tersedia sehingga mengakibatkan pemantauan

target capaian kinerja menjadi kurang optimal.

4. Capaian Program Subtitusi lmpor sampai dengan bulan Mei 2022 adalah sebesar -LLYo dari

target sebesar 35% sehingga dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan Program Subtitusi lmpor

sektor industri agro sampai dengan bulan Mei 2022 belum mencapai target yang ditetapkan

dan justru terjadi peningkatan impor.

5. Rendahnya capaian sementara indikator "Rekomendasi hasil penBawasan internal yang telah

ditindaklanjuti" dikarenakan rekomendasi hasil temuan ltjen tahun 2021 telah dimasukkan

dalam perhitungan namun jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti belum mengalami

pengurangan yang signifikan.

G. Adanya Automotic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian fA 2022 yang menyebabkan

adanya blokir anggaran pada Direktorat Jenderal lndustri Agro sebesar Rp. 15.311.657.000,-

atau 14,71% dari total PAGU anggaran akan menyebabkan realisasi anggaran tahun 2022 tidak

akan dapat mencapai angka maksimal.

4.2, Saran

Hal-hal yang dapat dilakukan agar pelaksanaan kegiatan DIPA Direktorat Jenderal lndustri ABro

pada periode yang akan datang dapat lebih optimal antara lain:

1. Seluruh unit kerja diharapkan untuk meningkatkan/mempercepat pelaksanaan kegiatan untuk

mendukung pencapaian target kinerja Subtitusi lmpor dan melakukan upaya-upaya

peningkatan capaian target kinerja melalui implementasi kebijakan yang tepat sasaran.
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2. seluruh penanggung jawab temuan agar se8era menindaklanjuti hasil temuan lnspektorat

Jenderal dan melakukan konfirmasi/ melaporkan kepada lnspektorat Jenderal melalui Plc

pada Sekretariat Direktorat le ndera I lndustriAgro.

3. Melakukan pemantauan secara intens atas progres pencapaian tar8et kinerja melalui

koordinasi dengan Lrnit kerja/bagian yang beftanSSung jawab atas pencapaian target kinerja

serta diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit keria/bagian di lingkungan Direktorat

lenderal lndustri Agro.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Biro Pe.encanaan Kemenperin dan DJA

Kemenkeu) sehubungan dengan blokirAufonotic Adiustment a9ar diusulkan pada akhir tahun

anggaan 2022, sebaiknya dilakukan pemotongan pada an8garan yang diblokir agar tidak

menjadi beban yang menyebabkan realisasi anggaran lingkungan Direktorat Jenderal lndustri

Agro menjadi rendah.

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan den8an adanya error pada aplikasi

kinerja (Pusat oata dan lnformasi).
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FORMULIR B

LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAIII
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

LJnit Organisasi
Nomor Surat Pengesahan OIPA
Nomor Kod6 dan Nama Program
lndikator Ha8il

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
sP DrPA-019.02. 1.247960/2022
EC. Program Nllal Trmbah dan Daya Salng lndu3trl

Nomor Kodo dan Nama Koglatan
ran n Loka!l

PHLN R Total s R Na.atl Sstuan (Unltl s (%) R (%)

1 I 5 6 7 8 s 10 11 12

6044

6045

P€ftaik8n Rantai Pasok lndustri Agro

PEnumbuhan lnduEtri Substitusi lmpor dan
Hilirisaei hdustri Agro

Peningkalan dan Pemanlaatao Toknologi dan
lnovasi lndustri Agro

Pengembangan Slandar lndustri Agro

Penlngkatsn Penggunaan Produk Dalam NegEri
lndustri Agro

Penlngkatan Korlasama dan lnveBtasi Bldang
lndustri Agro

Peny€diaan Fa8ilitas Fisksl dan Non Flskal
lndustri Agro

Pelaksansan Peta Jalan Revolusi lndustry 4.0
lndustrlAgro

6046

6047

6048

604S

6050

6051

26.250.000

7.000.000

14.000.000

500.000

2.688.519

6.202.304

7.204.608

8.000.000

26.250.000

7.000.000

14.000.000

500.000

2.688.519

6.202.304

7.204.608

6.000.000

3,88

25,60

24,57

2,U

27,04

I,72

9,11

7,11

0,95

26,64

23,85

1,57

25,07

12,15

11,69

13,93

9,89

31,41

3'1,62

6,08

30,85

22,50

14,41

13,61

6,12

25,90

32,47

5,99

35,75

21,25

DKI JAKARTA

DKI JAKARTA

DKI JAKARTA

DKI JAKARTA

DKI JAKARTA

DKI JAKARTA

OKI JAKARTA

DKI JAKARTA

Jumlah 69.845.431 69.845.,431 4,12
Folm B:
o.Mon:

9,6i1
10,11

't1,87 15,49

1/rl

5,29

7,23

I ltotoenr,



KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No Kogiatan Kendala Tlndak Lanjut yang Dlporlukan
Plhak yang Dlh.repkan Drpat
ombantu Penyolo3alan tlaaslah

1

2

3

6044 PerbaikanRantaiPasok
lndustri Agro

6044 PerbsikanRantaiPasok
lndustri Agro

6046 Peningkatan d8n Pemanfastan
Teknologi dan lnovasi lndu3tri
Agro

Pada pekeriaan Penyusunan Renc{rna Kebutuhan Bahan Baku
Sugu untuk lndGtri Oalam Rangka Usulan Pgnstapan Nerace
Komoditas Persusuan tsrjadi gagal lelang karena jumleh peserta
yang lulus prskualmkasi kurang dari 3 pe3e(a sehinggs harus
dilakukan seleksi/lelang ulang

Sise anggaran kggiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan
Psnolong lndustri Kemurgidsn Bioenergi Borbasis Sawit Dslam
Rangka Usulan Penetapan Neraca Komodilas Bahan Penolong
lndustri Ksmurgidan Bioenergi Berbasi3 Sawit dialok$ikan untuk
blokir Automatic Adjustment sehingga p€lakssnaan kegiatan tidak
dapal dilanjutkan

Kelanjutan pelaksanaan kegialan RestruKurisasi Mesin dan/atau
Peralatan lnduslri Furnitur dan Kayu Olahan Wood Wo ing)
terkendala oloh payung hukum, s6lain itu sebagian anggaran
dialokasikan untuk blokir Automatic Adjustment sohingga progr€ss
pelaksanaan kegiatan belum optimal

Melakukan lolsng ulang dan memantau progres9
p€laksanaan lelang Sesuai kelentuan yang berlaku
sehingga pelaksanaan kontrak pekerjaan dapat segera
dimulai

Terus berkoordinssi d€ngan Biro Hukum terkait
dengan payung hukum kegiatan ini

Unit K6rja Pongadaan Berang dan Jssa
(UKPBJ) Kemenpsrin

Jakada Selatan, "' Juli 2022

Direktur J ral lndustriAgro

lr. Putu JuliArdika. MA

Biro Hukum Kemenperin

PEP-B2
Rectangle

PEP-B2
Typewriter
ttd



FORMULIR B

LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAIII
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

L,nit Organisasi
Nomor Surat Pengesahsn DIPA
Nomor Kode dan Nama Program
lndikator Hasil

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
sP DtP A-01 9.02. 1.247960t2022
WA. Prognm Dukungan ilanareot9n

Nomor Kods dan llama Koglatan
uaran Output Lokatl

No. Loan PHLN Rtu Total s R t{araai Satuan {Unlt) s(%t R (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6037 PengelolaanManaismenKesekretariatan
Bidang lndustriAgro

41 .056.462 41.056.462 42.24 42,93 47,82 48,36 DKI JAKARTA

Jumlah 41.056.,t62 ifi.056.,t62 12,4 Fom B: 42,93
o-]{on: 45,84

17,82 ,r8,36

Ar P6r



KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No. Keglatan Kendala Tindak Lanjut yang Dlperlukan
Pihak yang Dlharapkan Dapat Membantu

Penyelesalan lllasalah

TIDAKADA KENDALA

Jakarta Selatan, l lutizOzz

Direktur Jenderal lndustri Agro

lr. Putu Ardika, MA

PEP-B2
Rectangle

PEP-B2
Typewriter
ttd


