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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi  

 Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan salah satu unit kerja yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Perindustrian yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

69 Tahun 2018.  

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Jenderal Industri Agro 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim 

usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, 

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk 

dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan 

perikanan, dan industri minuman dan tembakau. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro 

menyelenggarakan fungsi yaitu: 

a. Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, 

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, 

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri 

hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan 

perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan 

tembakau. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, 

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, 

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri 

hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan 

perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan 

tembakau. 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan 

struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri 

dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri 

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada 

industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta 

industri minuman dan tembakau. 
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d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan 

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, 

promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, 

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil 

laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau. 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur 

industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa 

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan 

industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil 

hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri 

minuman dan tembakau. 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

1.2. Latar Belakang Program 

 Industri agro mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini 

dapat dilihat dari peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, lapangan 

pekerjaan, peningkatan ekspor dan investasi. Lebih dari itu, industri agro berperan penting 

dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi daerah. Dengan 

pertimbangan tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan kebijaksanaan pembinaan dan 

pengembangan indusri agro guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya 

sehingga dapat berperan sesuai harapan melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan 

yang tepat.  

Pada tahun 2018, pertumbuhan sektor industri agro mengalami perlambatan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri agro (tahun dasar 2010) 

pada tahun 2015 sempat tumbuh sebesar 5,82%, kemudian mengalami percepatan pada 

tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 6,33% dan 6,58%, dan kemudian kembali 

melambat pada tahun 2018 menjadi sebesar 6,30%. 

 Pertumbuhan cabang industri agro tahun 2018 yang tertinggi dicapai oleh industri 

makanan dan minuman sebesar 7,91%, industri pengolahan tembakau sebesar 3,52%, 

industri furnitur sebesar 2,22%, industri kertas dan barang dari kertas sebesar 1,43%, serta 

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

sejenisnya sebesar 0,75%. Sepanjang tahun 2018 tidak ada sektor industri agro yang 

mengalami pertumbuhan negatif. Adapun pertumbuhan masing-masing cabang industri 

agro ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. 

Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non migas tahun 2018, 

sektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 48,96%, dimana industri makanan dan 

minuman menjadi sektor industri dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 35,46%, disusul 

oleh  industri  pengolahan  tembakau  sebesar  5,05%, industri  kertas dan barang  dari kertas 
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Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Agro 

 

 

sebesar 3,89%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, 

rotan dan sejenisnya sebesar 3,20% dan industri furnitur sebesar 1,36%. 

Total ekspor produk industri agro pada tahun 2018 adalah sebesar US$ 47,93 miliar 

atau turun 3,34% jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2017 sebesar US$ 49,59 miliar. 

Pada tahun 2018, ekspor terbesar masih didominasi oleh produk minyak kelapa sawit dan 

turunannya dengan nilai mencapai US$ 16,81 miliar, turun jika dibandingkan dengan nilai 

ekspor tahun 2017 yaitu sebesar US$ 18,83 miliar. Ekspor terbesar kedua terjadi pada 

komoditi makanan (tidak termasuk minyak kelapa sawit) dengan nilai mencapai US$ 12,97 

miliar atau naik 0,57% jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2017 yang mencapai US$ 

12,90 miliar. Nilai ekspor terbesar ketiga dan selanjutnya adalah produk kertas dan barang 

dari kertas, produk kayu, karet hulu, furniture, rotan, bambu, pengolahan tembakau dan 

terakhir produk industri minuman. 

Industri Agro merupakan industri andalan Indonesia, karena didukung oleh sumber 

daya alam yang potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, 

perkebunan dan kehutanan. Estimasi produksi CPO dan CPKO pada tahun 2018 adalah 

sebesar 48,2 juta ton (43,9 juta ton CPO dan 4,3 juta ton CPKO). Produksi biji kakao dalam 

negeri pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 290 ribu ton. Produksi nasional rumput laut 

kering tahun 2017 adalah sebesar 328 ribu ton. Produksi karet diperkirakan mencapai 3,7 juta 

ton pada tahun 2018. Produksi hasil perikanan tahun 2017 diperkirakan mencapai 22,9 juta 

ton. 

 Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro akan mempunyai 

efek berganda yang luas, seperti penguatan struktur industri, peningkatan nilai tambah, 

pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya, pengembangan wilayah industri, proses alih 
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teknologi, perluasan lapangan kerja, penghematan devisa, perolehan devisa, serta 

peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai 

bahan baku industri agro belum maksimal dan sebagian besar bahan baku diekspor dalam 

bentuk primer (bahan mentah). 

Sebagai bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro 

dalam hal menyusun kebijakan, standardisasi dan fasilitasi di bidang industri agro maka 

program yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2019 adalah Penumbuhan dan 

Pengembangan Industri Berbasis Agro. 

 

1.3. Struktur Organisasi  

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Direktorat Jenderal 

Industri Agro terdiri atas : 

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro  

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang industri agro; 

b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta  penyajian 

informasi di bidang industri agro; 

c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan  dan 

penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan 

pemberdayaan industri di bidang industri agro;   

d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan  administrasi 

kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro; 

e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan 

f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai,  organisasi dan 

tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro terdiri atas 4 (empat) Bagian setingkat Eselon IV: 

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; 

2. Bagian Hukum dan Kerja Sama; 

3. Bagian Keuangan;  

4. Bagian Kepegawaian dan Umum. 
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2) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas  melaksanakan  

perumusan  dan pelaksanaan  rencana  induk  pembangunan  industri nasional, 

kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, 

pembangunan sarana dan prasarana  industri, pemberdayaan, pengamanan dan 

penyelamatan industri, perizinan  industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta 

kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan 

perkebunan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:  

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

industri hasil hutan dan perkebunan; 

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi  industri 

hasil hutan dan perkebunan; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan  industri 

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri,  pembangunan sumber 

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana  industri, pemberdayaan, 

pengamanan dan penyelamatan industri,  penanaman modal dan fasilitasi industri 

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan 

perkebunan; 

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di 

bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan 

perkebunan;  

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, 

perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan; 

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan 

perkebunan; dan  

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.  

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas: 

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; 

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

3. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu; 

4. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan; dan 

5. Subbagian Tata Usaha. 
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3) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas  

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri 

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri,  pembangunan sumber daya 

industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan 

dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, 

serta kebijakan teknis  pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, 

dan perikanan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat lndustri Makanan, 

Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: 

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

industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri 

makanan, hasil laut, dan perikanan; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan  industri 

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri,  pembangunan sumber 

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana  industri, pemberdayaan, 

pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri 

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil 

laut, dan perikanan; 

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria  di 

bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, 

dan perikanan; 

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang  perencanaan, 

perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri  hijau, 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan,  hasil laut, 

dan perikanan; dan 

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

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

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

Perikanan; 

2. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan; 

3. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;  

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

5. Subbagian Tata Usaha. 
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4) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana Induk  Pembangunan 

Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, penyebaran industri, pembangunan 

sumber daya industri, pembangunan sarana dan  prasarana industri, pemberdayaan, 

pengamanan dan penyelamatan industri,  perizinan industri, penanaman modal dan 

fasilitas industri, serta kebijakan  teknis pengembangan industri di bidang industri 

minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Minuman dan Tembakau 

menyelenggarakan fungsi: 

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

industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;  

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi  industri 

minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;  

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan  industri 

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri,  pembangunan  sumber 

daya  industri,  pembangunan sarana dan  prasarana industri, pemberdayaan, 

pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri 

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri  minuman, hasil 

tembakau, dan bahan penyegar;   

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria  di 

bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil 

tembakau, dan bahan penyegar;  

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang  perencanaan, 

perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil  tembakau, dan bahan 

penyegar;  

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri  hijau, 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri  minuman,  hasil 

tembakau, dan bahan penyegar; dan  

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terdiri atas: 

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan 

Bahan Penyegar; 

2. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura; 

3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya; 

4. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan 

5. Subbagian Tata Usaha. 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro 
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   BAB II 

               RENCANA PROGRAM 
 

 

2.1. Program Tahun Anggaran 2019 

 Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada Tahun 

Anggaran 2019 adalah Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro. Program 

ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri yang berbasis hasil 

pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, yang tidak saja 

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan aktual industri, melainkan juga untuk 

menumbuh-kembangkan industri agro melalui pelaksanaan rencana aksi yang tercantum 

pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 dan Kebijakan Industri 

Nasional 2015 – 2019 serta Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Industri Agro 

Tahun 2015 - 2019 Perubahan yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yaitu: 

1) Unit Industri pengolahan agro besar sedang yang tumbuh dengan target sebanyak 

387-424 unit. 

2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan agro sebesar Rp. 113,85 Triliun. 

3) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan agro terhadap ekspor nasional sebesar 

31,25%. 

4) Produktivitas SDM industri agro sebesar Rp. 387,4 Juta.  

 

Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Kegiatan 1 : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan populasi industri pengolahan hasil hutan dan 

perkebunan besar sedang sebanyak 116-127 unit usaha, menambah nilai investasi sebesar 

Rp. 54,12 triliun, memberikan kontribusi terhadap ekspor nasional sebesar 10,48%, 

meningkatkan nilai produktivitas SDM menjadi sebesar Rp. 288,1 juta serta menyelesaikan 

pembentukan infrastruktur sebanyak 3 SKKNI pada akhir tahun 2019. Untuk mewujudkan 

hasil tersebut, kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan:  

1) Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

2) Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

3) SNI yang Disusun/Direvisi, Diberlakukan dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

4) Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu 

5) Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun/Direvisi Di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
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6) Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional 

7) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Jaminan Pasokan Bahan Baku 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional 

8) Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 

9) Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan 

Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional 

10) Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon 

11) Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan Serta Konsep 

Desain Industri Furniture yang Diterima Pasar Internasional 

 

Kegiatan 2 :   Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan populasi industri pengolahan minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar besar sedang sebanyak 82-90 unit usaha, menambah nilai 

investasi sebesar Rp. 18,9 triliun, memberikan kontribusi terhadap ekspor nasional sebesar 

1,89%, meningkatkan nilai produktivitas SDM menjadi sebesar Rp. 532,7 juta serta 

menyelesaikan pembentukan infrastruktur sebanyak 1 SKKNI pada akhir tahun 2019. Untuk 

mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini didukung antara lain oleh pelaksanaan: 

1) Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, 

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

2) Industri Pengolahan Susu yang Menjalin Kemitraan Dengan Peternak 

3) SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan Di Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar 

4) Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan 

ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya 

5) Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang 

Dimonitoring dan Dikendalikan 

6) Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar 

7) Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib Bagi Pelaku 

Industri Makanan dan Minuman 

8) Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 

9) Regulasi Terkait Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar 
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Kegiatan 3 :  Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan 

Perikanan  

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan populasi industri pengolahan makanan, hasil 

laut dan perikanan besar sedang sebanyak 189-207 unit usaha, menambah nilai investasi 

sebesar Rp. 40,83 triliun, memberikan kontribusi terhadap ekspor nasional sebesar 18,88%, 

meningkatkan nilai produktivitas SDM menjadi sebesar Rp. 455,7 juta serta menyelesaikan 

pembentukan infrastruktur sebanyak 3 SKKNI pada akhir tahun 2019. Untuk mewujudkan 

hasil tersebut, kegiatan ini didukung antara lain oleh pelaksanaan: 

1) Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

2) Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, 

Hasil Laut dan Perikanan 

3) Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat 

4) Partisipasi Pada Forum Kerjasama Internasional Terkait Produk Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan 

5) Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

6) Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan 

7) Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

8) Komoditi yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan 

9) Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 

 

Kegiatan 4 : Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan  

Industri berbasis Agro  

Kegiatan ini didukung antara lain oleh pelaksanaan:  

1) Dokumen Rencana Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2024 

2) Peta Pemanfaaatan Energi Alternatif Potensial Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri 

Agro 

3) Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Daya Saing dan Kerjasama Di Sektor Industri 

Agro 

4) Tata Kelola dan Pemindahtangan Barang Milik Negara Di Ditjen Industri Agro 

5) Perencanaan [SBKU] 

6) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 

7) Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

8) Layanan Perkantoran 
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Kegiatan 5 : Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  

Kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan “Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan”. 

 

Kegiatan 6 : Peningkatan Kompetensi SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar  

Kegiatan ini didukung antara lain oleh pelaksanaan:  

1) Pelatihan CPPOB Berbasis Makanan dan Minuman 

2) Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar 

3) Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu 

4) Pelatihan SDM Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

 

Kegiatan 7 : Peningkatan Kompetensi SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan  

Kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan “Peningkatan Kompetensi SDM Di Sektor Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan”. 

 

Kegiatan 8 : Pengembangan Industri Agro Dalam Rangka Implementasi Industri 4.0  

Kegiatan ini didukung antara lain oleh pelaksanaan “Pilot Project Industri 4.0 Di Sektor 

Industri Makanan dan Minuman”. 

 

 Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, Direktorat Jenderal 

Industri Agro pada tahun 2019 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 111.632.821.000,-, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2019 

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 

7 
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis 

Agro 
111.632.821.000 

1833 
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan 
15.985.000.000 

1.833.029 Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1.000.000.000 

1.833.031 
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 

dan Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
1.600.000.000 

1.833.032 
SNI yang Disusun/Direvisi, Diberlakukan dan Diawasi Di Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan 
1.900.000.000 

1.833.034 
Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan yang 

Menerapkan Standar Mutu 
1.500.000.000 
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KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 

1.833.037 
Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun/Direvisi Di Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 
1.500.000.000 

1.833.048 Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional 1.000.000.000 

1.833.053 

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Jaminan Pasokan 

Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Fora 

Kerjasama Internasional 

825.000.000 

1.833.056 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 1.960.000.000 

1.833.057 
Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana 

Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional 
1.000.000.000 

1.833.058 
Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku Alternatif Untuk 

Industri Rayon 
1.500.000.000 

1.833.059 

Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan 

Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture yang Diterima Pasar 

Internasional 

2.200.000.000 

1834 
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil 

Tembakau, dan Bahan Penyegar 
11.695.000.000 

1.834.027 
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 
1.475.000.000 

1.834.030 
Industri Pengolahan Susu dang Menjalin Kemitraan Dengan 

Peternak 
1.000.000.000 

1.834.032 
SNI yang Disusun/direvisi dan Diberlakukan Di Industri Minuman, 

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 
3.100.000.000 

1.834.035 

Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama 

Lainnya 

950.000.000 

1.834.043 
Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar yang Dimonitoring dan Dikendalikan 
775.000.000 

1.834.046 
Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar 
400.000.000 

1.834.048 
Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib 

Bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman 
1.800.000.000 

1.834.050 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 1.695.000.000 

1.834.051 
Regulasi Terkait Pengembangan Industri Minuman Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar 
500.000.000 

1835 
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil 

Laut, dan Perikanan 
14.400.000.000 

1.835.025 
Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan 
800.000.000 

1.835.027 
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi 

Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
1.270.000.000 

1.835.030 
Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi 

Pangan Olahan Sehat 
750.000.000 

1.835.031 
Partisipasi Pada Forum Kerjasama Internasional Terkait Produk 

Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
1.230.000.000 
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KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 

1.835.032 
Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan 
2.100.000.000 

1.835.035 Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan 4.600.000.000 

1.835.037 
Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan 
1.200.000.000 

1.835.038 
Komoditi yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
1.000.000.000 

1.835.048 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 1.450.000.000 

1836 
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan 

Pengembangan Industri Berbasis Agro 
35.952.821.000 

1.836.001 
Dokumen Rencana Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 

2020-2024 
1.550.000.000 

1.836.003 
Peta Pemanfaaatan Energi Alternatif Potensial Untuk Memenuhi 

Kebutuhan Industri Agro 
763.745.000 

1.836.009 
Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Daya Saing dan Kerjasama 

Di Sektor Industri Agro 
3.056.099.000 

1.836.010 
Tata Kelola dan Pemindahtangan Barang Milik Negara Di Ditjen 

Industri Agro 
792.872.000 

1.836.901 Perencanaan [SBKU] 63.700.000 

1.836.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 8.176.559.000 

1.836.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.606.830.000 

1.836.994 Layanan Perkantoran 19.943.016.000 

4906 
Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan 
2.600.000.000 

4.906.039 Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 2.600.000.000 

4907 
Peningkatan Kompetensi SDM Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar 
18.850.000.000 

4.907.027 Pelatihan CPPOB Berbasis Makanan dan Minuman 1.300.000.000 

4.907.028 
Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar 
400.000.000 

4.907.029 
Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao 

Terpadu 
14.550.000.000 

4.907.030 
Pelatihan SDM Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar 
2.600.000.000 

4908 
Peningkatan Kompetensi SDM Industri Makanan, Hasil Laut 

dan Perikanan 
1.950.000.000 

4.908.027 
Peningkatan Kompetensi SDM Di Sektor Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan 
1.950.000.000 

4909 
Pengembangan Industri Agro Dalam Rangka Implementasi 

Industri 4.0 
10.200.000.000 

4.909.001 Pilot Project Industri 4.0 Di Sektor Industri Makanan dan Minuman 10.200.000.000 

  T O T A L 111.632.821.000 
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2.2. Sasaran Program dan Indikator Program 

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro mempunyai 

sasaran jangka panjang seperti tertuang di dalam Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro 

2015 – 2019 Perubahan yaitu meningkatnya populasi dan persebaran industri agro, 

meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro, tersedianya kebijakan 

pembangunan industri agro yang efektif, serta terselenggaranya urusan pemerintahan di 

bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. 

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 diharapkan unit industri agro besar 

sedang yang tumbuh sebanyak 1881 unit usaha, nilai investasi PMA dan PMDN di sektor 

industri agro sebesar Rp. 369,85 triliun, kontribusi ekspor produk industri agro terhadap 

ekspor nasional mencapai 31,6%, produktivitas SDM industri agro mencapai Rp. 387,4 Juta, 

produk industri agro yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebanyak 

12 produk, serta terbentuk infrastruktur kompetensi sebanyak 19 SKKNI dan 1 LSP/TUK. 

Untuk tahun 2019, sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal 

Industri Agro tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu: 

 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019 

No. Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
Target Satuan 

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN 

1. Meningkatnya populasi 

dan persebaran industri 

agro 

1. Unit industri pengolahan agro besar 

sedang yang tumbuh 

387-424 Unit 

2. Nilai investasi di sektor industri 

pengolahan agro 

113,85 Rp. Triliun  

2. Meningkatnya daya saing 

dan produktivitas sektor 

industri agro 

1. Kontribusi ekspor produk industri 

pengolahan agro terhadap ekspor 

nasional 

31,25 Persen 

2. Produktivitas SDM industri agro 387,4 Rp. Juta 

/Orang/ Tahun 

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL 

1. 

  

Tersedianya kebijakan 

pembangunan industri 

agro yang efektif 

 1. Rancangan peraturan perundangan 

yang diselesaikan  

2 

 

Rancangan 

PP/Perpres/ 

Permen  

2. Terselenggaranya urusan 

pemerintahan di bidang 

perindustrian yang 

 1. Infrastruktur kompetensi yang 

terbentuk : 

a. SKKNI yang ditetapkan 

 

 

7 

 

 

SKKNI 
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No. Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
Target Satuan 

berdaya saing dan 

berkelanjutan 
 2. Masukan posisi kerja sama 

internasional bidang industri agro 

6 Masukan  

Posisi Kerja 

Sama 
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   BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

 

3.1.  Hasil Yang Telah Dicapai 

Program di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Perindustrian Tahun 2015 – 2019 Perubahan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 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 Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Direktorat Jenderal Industri Agro pada 

tahun 2019 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 111.632.821.000,-. Pada Triwulan II Tahun 

2019, realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 26.840.430.600,- atau 24,04% dengan realisasi fisik 

sebesar 25,96%. Adapun kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 

2019 adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Realisasi Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Industri Agro s/d Triwulan II Tahun 2019 

   Nama Program/Kegiatan 

Penyerapan Anggaran  

(%) 

Realisasi Fisik  

(%) 

S R C S R C 

Program Penumbuhan dan 

Pengembangan Industri Berbasis Agro 

26,70 24,04 90,05 30,36 25,96 85,50 

Kegiatan: 

1) Penumbuhan dan Pengembangan 

Industri Hasil Hutan dan  Perkebunan 

 

32,27 

 

 

17,29 

 

53,56 

 

41,42 

 

13,39 

 

32,32 

2) Penumbuhan dan Pengembangan 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar 

39,61 25,96 62,52 46,46 46,46 100,00 

3) Penumbuhan dan Pengembangan 

Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan 

4) Penyusunan dan Evaluasi Program 

Penumbuhan dan Pengembangan 

Industri Berbasis Agro 

5) Peningkatan Kompetensi SDM Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan 

 

18,96 

 

 

43,28 

 

 

28,81 

 

 

23,80 

 

 

44,05 

 

 

31,13 

 

 

125,52 

 

 

101,79 

 

 

108,03 

 

 

29,04 

 

 

41,51 

 

 

38,75 

 

 

31,83 

 

 

42,48 

 

 

2,33 

 

 

109,59 

 

 

102,32 

 

 

6,02 
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   Nama Program/Kegiatan 

Penyerapan Anggaran  

(%) 

Realisasi Fisik  

(%) 

S R C S R C 

6) Peningkatan Kompetensi SDM Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar 

7) Peningkatan Kompetensi SDM Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

8) Pengembangan Industri Agro Dalam 

Rangka Implementasi Industri 4.0 

0,64 

 

0,56 

 

 

8,28 

0,16 

 

0,66 

 

 

9,05 

24,57 

 

117,58 

 

 

109,30 

3,59 

 

4,36 

 

 

9,50 

1,30 

 

6,15 

 

 

11,00 

36,21 

 

141,18 

 

 

115,79 

Keterangan: S= Sasaran; R= Realisasi; C= Capaian 

 

Berdasarkan data dari tabel di atas, terlihat bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 

2019 baik realisasi anggaran maupun realisasi fisik Direktorat Jenderal Industri Agro masih berada 

di bawah target yang telah ditetapkan.  

Pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, target keuangan 

Triwulan II Tahun 2019 ditetapkan sebesar 26,70% dengan realisasi sebesar 24,04% atau tingkat 

capaian sebesar 90,05%. Berdasarkan rincian kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri 

Agro, kegiatan dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran tertinggi sampai dengan Triwulan II 

tahun 2019 adalah kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan 

Industri Berbasis Agro yaitu sebesar 44,05% dari target sebesar 43,28% dan urutan terakhir adalah 

kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

dengan realisasi keuangan baru mencapai 0,16%. 

Data realisasi anggaran dan realisasi fisik bersumber dari Aplikasi Laporan PP 39 di intranet 

Kemenperin. Pada Triwulan II tahun 2019 realisasi fisik tertinggi dicapai oleh kegiatan Penumbuhan 

dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yaitu sebesar 46,46% 

dari target sebesar 46,46% dan kegiatan dengan realisasi fisik terkecil adalah Peningkatan 

Kompetensi SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang baru mencapai 

1,30%. Secara keseluruhan, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik Program Penumbuhan 

dan Pengembangan Industri Berbasis Agro masih berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini 

disebabkan oleh rendahnya realisasi anggaran dan realisasi fisik pada kegiatan-kegiatan terkait 

pengembangan SDM/pendidikan. Rendahnya realisasi ini antara lain disebabkan oleh masih 

diblokirnya anggaran Peningkatan Kompetensi SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar. Sampai dengan triwulan II 2019, pada Direktorat Jenderal Industri Agro masih terdapat 

anggaran yang diblokir sebesar Rp. 24.264.781.000,- atau mencapai 21,74% dari total anggaran 

Direktorat Jenderal Industri Agro. Adapun dari kegiatan-kegiatan yang diblokir tersebut, sebesar 

74,70% merupakan anggaran pendidikan yang tersebar di 4 unit Eselon II di lingkungan Ditjen 

Industri Agro. Dari anggaran pendidikan yang diblokir tersebut, sebesar 85,59% berada pada unit 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Sedangkan pada kegiatan 
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Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, realisasi fisik jauh lebih rendah 

jika dibandingkan dengan realisasi keuangan. Hal ini terjadi karena tidak segera diinputnya capaian 

fisik pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi ALKI oleh masing-masing koordinator/penanggung 

jawab kegiatan. Permasalahan ini telah disampaikan kepada unit kerja yang bersangkutan, 

sehingga pada periode selanjutnya diharapkan permasalahan seperti ini tidak terulang. 

Dari sisi pelaksanaan kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut 

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

1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan. 

Output ini meliputi profil investasi, iklim investasi, dan informasi yang komprehensif 

terkait investasi, peluang, dan potensi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan 

dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. 

Sasaran sub kegiatan yang ingin dicapai adalah melakukan: 

a. Menyusun data/informasi/regulasi pokok terkait investment opportunity di Industri 

hilir kelapa sawit di dalam negeri, diantaranya : 

1. Mengetahui potensi bahan baku pada industri hilir pengolahan Kelapa Sawit 

2. Mengetahui potensi ketersediaan dan kebutuhan energi pada industri 

pengolahan Kelapa Sawit 

3. Mengetahui potensi tenaga kerja pada industri hilir pengolahan Kelapa Sawit 

4. Mengetahui potensi infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, jalan, 

kawasan industri dll. 

5. Mengetahui insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat mendukung 

pengembangan investasi pada industri hilir pengolahan Kelapa Sawit 

b. Melakukan analisis SWOT iklim usaha dan investasi sehingga mendapatkan gambaran 

grand strategy menarik investasi dibidang industri hilir kelapa sawit, termasuk 

target/sasaran calon investor. 

c. Mengemas point a. dan b.  diatas menjadi perangkat marketing investasi yang 

menarik, mudah dipahami, lengkap, dan tepat sasaran dalam mendukung upaya 

pengambilan keputusan investasi oleh calon investor dalam/luar negeri bidang 

industri hilir kelapa sawit.  

d. Membuat investment catalogue dalam format media cetak, audio/video, dan output 

lainnya serta didiseminasikan kepada perwakilan RI negara potensial (pusat keuangan 

dunia, pusat pengembangan teknologi, dsb). 

Akuntabilitas keuangan untuk output Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka 

Mendorong Iklim Investasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, jika dilihat dari segi 

realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan triwulan II dari yang ditargetkan  30%  

belum terealisasi, sedangkan dari segi realisasi fisik dari 50% yang ditargetkan terealiasi 

15%.  
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2. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 

Output ini memiliki 5 (lima) rekomendasi yang harus diselesaikan, yaitu Rekomendasi 

Kebijakan Insentif Non-fiskal dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,-. Sub-sub kegiatan 

yang terkait kegiatan rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah: 

a. Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha Industri Furniture dan Pengolahan 

Kayu   

Sasaran komponen yang ingin dicapai  adalah rekomendasi  dalam rangka 

pengembangan industri pengolahan kayu, dengan melibatkan pemangku kepentingan 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang terlibat.  Tahapan komponen 

kegiatan pada Triwulan II yang telah dilaksanakan adalah : 

- Menghadiri Rapat mengenai ekspor rotan 

- Menghadiri Rapat Koordinasi mengenai potensi Kabupaten Gayo Lues, Aceh 

Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 80,94% terealisasi sebesar 20,77%. 

Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 80,80% terealisasi sebesar 15,40%. 

b. Penyusunan Rekomendasi Pengembangan Industri Selulosa dan Karet     

     Tahapan komponen kegiatan pada triwulan II ini yang telah dilaksanakan adalah: 

- Telah dilaksanakan Diseminasi Aspal Karet di Palembang tanggal 2 April 2019. 

- Melakukan kunjungan kerja ke PT. Adiprima dan PT. Dayasa dalam rangka 

menyelesaikan permasalahan bahan baku kertas bekas.  

- Rapat pembahasan HET kertas untuk buku pelajaran kurikulum 2013 untuk tahun 

anggaran 2019 Bersama dengan asosiasi pulp dan kertas Indonesia, PPGI, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta industri. 

Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 77,00% terealisasi sebesar 56,64%. 

Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 83,83% terealisasi sebesar 66,00%. 

c. Partisipasi Dalam  Kegiatan Forum Kerjasama  Internasional Bidang  Industri 

Oleokimia, Kemurgi dan Minyak Atsiri.  

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah dalam rangka membangun kerjasama 

internasional dalam bidang Industri Oleokimia, Kemurgi dan Minyak Atsiri. Tahapan 

komponen kegiatan pada Triwulan II yang telah dilaksanakan adalah: 

- Rapat Penyusunan Strategi Kebijakan Perumusan dan Penguatan Standardisasi 

Industri tahun 2020 - 2024 tanggal 21-22 Februari 2019 di Bogor, Jawa Barat. 

- Koordinasi kerja terkait permohonan tax allowance ke fasilitas produksi PT Energi 

Unggul Persada di Batam.  

- Koordinasi terkait Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian ke Fasilitas Produksi 

Greenfuel dari Minyak Sawit di ITB, Bandung. 

- Rapat Pembahasan Permohonan Surat Keterangan/Surat Rekomendasi Tax 

Allowance atas Investasi Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit PT. Kutai Refinery 
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Nusantara dan PT. Padang Raya Cakrawala sesuai Permenperin Nomor 1 tahun 2018 

tanggal 21 Mei 2019 di Mercure Hotel Jakarta 

Akuntabilitas keuangan untuk Output Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka 

Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan, jika 

dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan triwulan II dari yang 

ditargetkan sebesar 48,03% terealisasi sebesar 76,76%. Sedangkan realisasi fisik 

ditargetkan sebesar 60,22% terealisasi sebesar 71,35%. 

 

3. Rancangan  Standar  Nasional  Indonesia  Terkait  Industri  Hasil  Hutan  dan 

Perkebunan 

Output ini memiliki 14 (tujuh belas) volume RSNI yang harus disusun rancangannya, 

yaitu 10 RSNI produk pulp dan kertas, 4 RSNI produk furniture. Kegiatan yang harus 

diselesaikan ini membutuhkan  anggaran sebesar  Rp. 1.900.000.000,-, Kegiatan yang sudah 

dilakukan dalam rangka Rancangan Standar Nasional Indonesia  yaitu: 

a. Penyusunan/Penyempurnaan dan implementasi Rancangan Standar Pulp dan 

Kertas, 10 Judul 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersusunnya 

revisi/penyempurnaan 10 judul standar pulp dan kertas. Tahapan komponen kegiatan 

yang sudah dilaksanakan pada triwulan II adalah:  

- Koordinasi PT. Tjiwi Kimia terkait dengan Penyusunan/Penyempurnaan Standar 

Produk Pulp dan Kertas. 

- Kunjungan ke perusahaan PT. Pura Barutama dalam rangka penyusunan RSNI 

produk kertas. 

- Pengujian bahan untuk penyusunan RSNI selesai dilaksanakan. 

- Pengujian bahan untuk penyusunan RSNI selesai dilaksanakan 

Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 55,65% terealisasi sebesar 36,65%. 

Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 57,71% terealisasi 34,50%. 

b. Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Standar Furniture, 4 Judul 

Sasaran komponen yang ingin dicapai adalah adanya tersusunnya 

revisi/penyempurnaan 4 judul standar produk furniture. Tahapan komponen kegiatan 

yang telah dilaksanakan sampai triwulan  II adalah: 

- Rapat persiapan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019. 

- Rapat koordinasi penyusunan draft RSNI TA 2018 tanggal 31 Januari - 2 Februari 

2019. 

Realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan  triwulan  II  dari yang ditargetkan 

72,20% terealisasi 16% sedangkan dari segi realisasi fisik dari 73,70% yang ditargetkan 

terealiasi 2,32%. 
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  Akuntabilitas keuangan untuk Output Standar Nasional Indonesia Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan  

triwulan  II  dari yang ditargetkan 48% terealisasi 26,04% sedangkan dari segi realisasi fisik 

dari 25% yang ditargetkan terealisasi 19,26%.  

 

4. Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu.  

 Output ini bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi perusahaan yang 

melaksanakan sertifikasi agar meningkatkan kualitas dan value perusahaan dan produk 

sehingga memiliki daya saing di pasar internasional, dengan anggaran sebesar                 

Rp. 1.500.000.000,-. Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan rekomendasi yang dilaksanakan 

pada Triwulan II tahun 2019 adalah: 

- Telah dilaksanakan rapat penyusunan dan persiapan pelaksanaan kegiatan. 

Akuntabilitas keuangan untuk Output Perusahaan Berbasis Hasil Hutan dan 

Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu, Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 

25,10% terealisasi sebesar 5,61%. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 46,30% 

terealisasi sebesar 0,00%. 

 

5. Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun/Direvisi Di Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan. 

Dalam rangka pembangunan tenaga kerja yang kompeten, Pemerintah Indonesia 

menyusun Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menjadi pedoman 

dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kerja Indonesia. SKKNI adalah 

rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (knowledge), Keterampilan 

dan/atau Keahlian (skills) serta Sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan 

tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tenaga kerja yang disiapkan melalui SKKNI diharapkan dapat 

memiliki kemampuan terukur dan tertelusur, memiliki kompetensi, dan memiliki 

produktivitas kerja, dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Penyusunan RSKKNI 

merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan instrumen untuk memastikan peningkatan 

daya saing tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja asing di bidang 

industri hasil hutan dan perkebunan. 

Sasaran komponen yang ingin dicapai pada triwulan II ini adalah:  

- PT. Indesso Aroma perihal Penyusunan RSKKNI INdustri Hilir Perkebunan Non Pangan 

- Koordinasi terkait implementasi MOU dan penyusunan skema pelatihan SDM industri 

minyak atsiri dengan LSP Agribisnis Ambissi di Bogor tanggal 28-29 Mei 2019 

- Koordinasi terkait pengembangan greenfuel dari minyak kelapa sawit yang 

menggunakan katalis merah putih di ITB pada tanggal 16-17 Mei 2019 di ITB Bandung 

- Rapat Persiapan Awal Penyusunan Lanjutan RSKKNI Bidang Industri Minyak Atsiri dan 

Turunannya 
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Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 47,73% terealisasi sebesar 17,19%. 

Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 36,08% terealisasi sebesar 12,66%. 

           Akuntabilitas keuangan untuk Output Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun/Direvisi 

Di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,  jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2019 

sampai dengan Triwulan II dari yang ditargetkan 60,46% terealisasi sebesar 20,87%. 

Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 53,72% terealisasi sebesar 6,56%. 

 

6. Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional  

Dalam lingkungan pemasaran internasioal terdapat 150 jenis minyak atsiri yang 

diperdagangkan 40 jenis di antaranya diproduksi di Indonesia, khususnya minyak atsiri 

eksotis. Pasar ekspor atsiri terbesar di dunia berada di negara Perancis dimana pasokan 

minyak atsiri berasal dari India, Singapura, China; beberapa diantaranya transhipment dari 

Indonesia. Beberapa tanaman atsiri asal Indonesia yang diminati pasar ekspor dunia adalah 

Minyak Nilam, Sereh Wangi, Cengkeh, Jahe, Pala, Lada, Kayu Manis, Cendana, Melati, Akar 

Wangi, Kenanga, Kayu Putih dan Kemukus. Negara Indonesia tercatat sebagai pengekspor 

minyak nilam terbesar di dunia namun sebagian besar berupa produk setengah jadi/ belum 

produk hilir dengan anggaran sebesar  Rp. 1.000.000.000,-. Sasaran komponen yang ingin 

dicapai pada triwulan II ini adalah : 

- Persiapan Dokumen Lelang ULP telah selesai dilaksanakan 

Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 30% terealisasi sebesar 0,00%.  Sedangkan 

realisasi fisik ditargetkan sebesar 30% terealisasi sebesar 12,5%. 

Akuntabilitas keuangan untuk Output Penyusunan Roadmap Pengembangan 

Industri Atsiri Nasional jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan  

triwulan II dari yang ditargetkan 30% terealisasi sebesar 0,00%. Sedangkan realisasi fisik 

ditargetkan sebesar 30% terealisasi sebesar 12,5%. 

 

7. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Jaminan Pasokan Bahan Baku 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional 

Dengan luas hutan mencapai 130.61 juta ha seharusnya indonesia dapat menjadi 

salah satu pemasok terbesar kebutuhan furnitur dunia. Salah satu faktor kendala yang 

dihadapi industri pengolahan kayu dan furnitur adalah sulitnya mendapatkan bahan baku 

yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan industri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

Kementerian Perindustri diantaranya pembentukan Terminal Kayu di beberapa sentra 

industri pengolahan kayu dan furnitur. Namun program ini sampai saat sekarang masih 

belum bisa mengatasi kesulitan industri dalam memperoleh bahan baku. 

Saat ini sangat dibutuhkan suatu sistem logistik kayu secara nasional yang dapat 

mengatur lalu lintas bahan baku kayu agar perusahaan pengelola hutan alam maupun 

hutan tanaman sebagai penyedia bahan baku kayu dapat dengan mudah menjual hasil 
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tebangannya dan industri pengolahan kayu dan furnitur di sisi lainnya dapat dengan mudah 

mendapatkan bahan baku kayu sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Logistik merupakan bagian dari manajemen rantai pasok yang menangani arus 

barang, arus informasi dan arus uang secara aman, efektif dan efisien mulai dari titik asal 

sampai dengan titik tujuan melalui serangkaian proses pengadaan, penyimpanan, 

transportasi, distribusi dan pelayanan pengantaran sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, 

waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen (Ditjen PDN Kemendag, 2015). Para 

pemangku kebijakan baik di negara maju maupun negara berkembang, semakin 

memahami pentingnya penerapan kebijakan yang harmonis dan konsisten dalam 

mendorong kinerja rantai pasok sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi (Arvis, et 

al., 2016). Hal tersebut selaras dengan Visi Logistik Indonesia 2025 dirumuskan sebagai 

berikut: “Terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara 

global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally 

integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare)”, dengan 

anggaran sebesar Rp. 825.000.000,-. Kegiatan Konsep Pengembangan Sistem Logistik  Kayu 

Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan sistem logistik kayu nasional yang terintegrasi: 

- Koordinasi Terkait Pengembangan Katalis untuk Konversi Minyak Sawit menjadi 

Biogasoline, Biodiesel, dan Bioavtur di ITB Bandung tanggal 24-25 April 2019. 

- Delegasi sebagai Anggota DELRI dalam Sidang Codex Committee on Contaminants 

in Foods (CCCF) ke-13 di Yogyakarta tanggal 1-3 Mei 2019. 

- Menghadiri FGD Terkait Kebijakan dan Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable 

Palm Oil (ISPO) Kelapa Sawit di Bogor tanggal 17-18 Mei 2019. 

- Menghadiri Undangan dari Dewan Atsiri Indonesia mengenai Rapat Persiapan Awal 

KNMA Samarinda 2019 di Depok tanggal 17-18 Mei 2019. 

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II yang ditargetkan sebesar 62,01% 

terealisasi sebesar 29,89%. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 70,57% terealisasi 

sebesar 18,32%. 

         Akuntabilitas keuangan untuk Output Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor 

Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora 

Kerjasama Internasional jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan  

triwulan II dari yang ditargetkan 62,01% terealisasi sebesar 29,89%. Sedangkan realisasi fisik 

ditargetkan sebesar 70,57% terealisasi sebesar 18,32%.  

 

8.   Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 

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

Industri Agro, Kementerian Perindustrian) mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan 

fasilitasi-fasilitasi dan pembinaan kepada dunia usaha yang berada dibawah binaannya 

melalui pelaksanaan program-program. Di lain pihak, kemampuan pemerintah sangat 

terbatas, terutama dari segi pendanaan. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu mekanisme 

perencanaan program yang efektif dan terarah, melalui pelibatan asosiasi, dunia usaha, 
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lembaga-lembaga litbang dan instansi terkait serta perguruan tinggi, agar program-

program yang disusun benar-benar efektif dan mengenai sasaran sehingga dunia usaha 

(industri) mampu bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat 

mengembangkan usahanya sebagaimana yang diharapkan, dalam rangka penyerapan 

tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perolehan devisa dan kontribusi 

dalam pembentukan PDB. dengan anggaran sebesar Rp. 1.960.000.000,-. Sub-sub kegiatan 

yang terkait kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah:  

a. Penyusunan dokumen perencanaan  pengembangan Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

Permasalahan yang dihadapi oleh industri (termasuk industri hasil hutan dan 

perkebunan) semakin hari semakin komplek dan rumit, dari masalah bahan baku, 

masalah lingkungan, pemasaran, dan lain sebagainya. Hal tersebut antara lain 

disebabkan oleh semakin terbatasnya sumber daya, pengaturan pendistribusian 

sumber daya yang tidak memenuhi azas keadilan, tuntutan pasar yang makin 

meningkat, persaingan yang makin ketat, dan lain-lain. 

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II yang ditargetkan sebesar 55,90% 

terealisasi sebesar 87,61%. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 94,68% 

terealisasi sebesar 72,10%. 

b. Laporan Identifikasi Isu Aktual Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Era globalisasi ekonomi dan pesatnya perkembangan teknologi telah berdampak 

terhadap ketatnya persaingan, serta cepatnya perubahan lingkungan usaha yang 

sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan perkembangan dunia usaha nasional 

(termasuk industri-industri yang berada di bawah pembinaan Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan). Pengaruh tersebut dapat terjadi di sepanjang rantai nilai (value 

chains) dari penyediaan bahan baku hingga ke pemasaran produk, termasuk masalah 

lingkungan dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan seperti: terjadinya pencemaran 

lingkungan, kurangnya pasokan bahan baku, hambatan pemasaran dan lain-lain, acap 

kali terjadi secara mendadak yang dampaknya cukup besar bagi industri, apabila tidak 

segera ditangani. Sedangkan kejadian/permasalahan tersebut tidak terdeteksi 

sebelumnya sehingga  untuk menangani/mengatasinya tidak tersedia pada DIPA yang 

konvensional. 

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II yang ditargetkan sebesar 10,93% 

terealisasi sebesar 50,73%. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 56,43% 

terealisasi sebesar 0,00%. 

c. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja IHHP 

Industri hasil hutan dan perkebunan adalah industri yang mengolah sumber daya 

alam yang berasal dari hutan berupa kayu, rotan dan industri hasil perkebunan non 

pangan lainnya. Oleh karena itu perkembangan industri ini sangat tergantung pada 
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ketersediaan bahan baku khususnya kayu, non kayu, rotan, eceng gondok, pelepah 

pisang dan non kayu lainnya di masa mendatang. 

Keterbatasan sumber daya alam berupa kayu dan rotan yang  dihadapi saat ini, 

menuntut instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pembina industri 

nasional maupun instansi instansi yang berwenang dalam bidang pengelolaan hasil 

hutan mengkaji kembali kondisi industri maupun potensi bahan baku yang ada saat ini, 

guna menyusun arah dan kebijakan pengembangan industri berbasis bahan baku kayu, 

rotan, dan hasil perkebunan  dimasa mendatang. 

Berdasarkan hasil kajian potensi bahan baku maupun prospek industri hasil hutan 

dan perkebunan dimasa mendatang, beberapa komoditi yang mendapatkan prioritas 

untuk dikembangkan saat ini melalui konsep klaster adalah komoditi industri 

pengolahan kayu hilir/berupa furnitur dari bahan kayu, rotan, pulp dan kertas, serta 

industri hilir kelapa sawit. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

- Rapat internal terkait pengolahan data industri agar memiliki akurasi dan validitas 

data yang lebih baik. 

- Rapat koordinasi dan sinkronisasi data industri yang dihadiri oleh stakeholder data 

industri. 

- Pengumpulan data industri meliputi ekspor dan impor, investasi, produksi, dan 

tenaga kerja. 

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II yang ditargetkan sebesar 17,68% 

terealisasi sebesar 28,02%. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 47,44% terealisasi 

sebesar 27,45%. 

 

d. Laporan Penerapan Budaya 5K 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang merupakan salah satu unit 

Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro yang mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta pemberian pelatihan/kursus, bimbingan teknis dan evaluasi 

di bidang pengembangan SDM  sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian. 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan juga memiliki fungsi sebagai Pelaksanaan urusan tata usaha dan 

manejemen kinerja, untuk menunjang SDM Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, 

perlu menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ( 

SDM ) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan cara mengadakan 

kegiatan dengan mengadakan kegiatan pelatihan /kursus  bahasa asing dan pelatihan –
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pelatihan lainnya yang berkaitan dengan kinerja pegawai Dit. IHHP serta melakukan 

kegiatan  Konsinyering Peningkatan Kompetensi  SDM dalam kemampuan  berbahasa 

asing, pengolahan dan analisis data serta kinerja pegawai. 

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II yang ditargetkan sebesar 48,48% 

terealisasi sebesar 44,95%. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 51,89% 

terealisasi sebesar 39,40%. 

   

9.  Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan 

Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional.  

Upaya Penumbuhan Industri Pengolahan Minyak Sawit menghadapi tantangan 

Kompetisi Alokasi Bahan Baku dengan Ekspor Komoditas CPO/ Crude Palm Oil. Pada kurun 

tahun 2006-2007, Kebijakan Pemungutan Bea Keluar menghadapi kondisi Tidak Harmonis, 

dimana terjadi Kelangkaan Minyak Goreng (Bahan Pokok). Hal ini disebabkan minimnya 

pasokan bahan baku CPO untuk industri refinery/ minyak goreng akibat meningkatnya 

harga CPO Internasional, sehingga Produksi CPO cenderung diekspor sebagai komoditas. 

Untuk mengatasi hal tersebut, tarif Bea Keluar mulai direkayasa dengan pendekatan 

progresif vertikal dan horizontal yang bertujuan mengamankan pasokan bahan pokok.  

Pada kurun waktu 2007 – 2010, kondisi industri minyak goreng/ Refinery (primary 

processor CPO) mengalami idle capacity (utlisasi hanya 45%) namun demikian, pasokan 

minyak goreng dalam negeri aman terkendali. Ekspor pada periode ini didominasi produk 

hulu (CPO/CPKO) karena tarif Bea Keluar kurang harmonis sehingga Industri Pengolahan 

di Luar Negeri sangat menikmati nilai tambah sawit di dalam negeri (Utilisasi industri di 

Malaysia: 120 – 150%) dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Tahapan komponen 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II adalah Pembuatan Laporan 

Pendahuluan. 

Akuntabilitas keuangan untuk Output Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea 

Keluar dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional,  

jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan Triwulan II dari yang 

ditargetkan 30,00 persen terealisasi sebesar 0,00 persen. Sedangkan realisasi fisik 

ditargetkan sebesar 43,33 persen terealisasi sebesar 15,00 persen. 

 

10.  Layanan Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri 

Rayon 

Industri pulp dan kertas merupakan salah satu industri prioritas oleh yang ditetapkan 

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Industri Nasional. Hal ini sangatlah tepat karena  Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif terutama terkait bahan baku dibandingkan Negara-negara pesaing 

yang beriklim Sub Tropis. Pemasok pulp dan kertas yang selama ini didominasi oleh 

Negara-negara NORSCAN (North America dan Scandinavia) menunjukkan kecenderungan 
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yang semakin menurun, bergeser ke Asia (terutama Indonesia dan Negara-negara di Asia 

Timur) serta Negara-negara Amerika Latin (seperti Chilli, Brazil, dan Uruguay).  

Keunggulan ini terlihat dari posisi industri pulp dan kertas di dunia internasional 

dimana dengan kapasitas terpasang industri pulp dan kertas  nasional masing – masing 

sebesar 10 juta ton/tahun pulp dan  17 juta ton/tahun kertas, industri pulp menempati 

peringkat 10dan industri kertas peringkat 6, sementara di Asia menempati peringkat ke 3 

untuk industri pulp maupun kertas. Kegiatan ini membutuhkan anggaran sebesar              

Rp. 1.500.000.000.-.  

Akuntabilitas keuangan untuk Output Layanan Pengembangan Proses Produksi Dan 

Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon,  jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 

2019 sampai dengan triwulan II  Realisasi keuangan masih belum dapat diperhitungkan 

karena kegiatan ini masih diblokir oleh Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian 

Keuangan. 

 

11. Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan Serta Konsep 

Desain Industri Furniture yang Diterima Pasar Internasional 

Pemerintah melalui proses multipihak dengan lead iniciator Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan telah menyusun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi 

pengelola hutan dan perusahaan yang mengolah bahan baku kayu untuk menjamin produk 

kayu Indonesia legal dan ramah lingkungan. Kedepan diharapkan industri pengolahan kayu 

termasuk industri furnitur menggunakan bahan baku kayu dari sumber bahan baku legal 

dan lestari (berkesinambungan) khususnya yang berasal dari Hutan Tanaman. 

Namun dengan adanya sistem legalitas kayu bagi pengelola hutan tidak dapat 

menjamin ketersediaan bahan baku kayu bagi industri pengolahannya. Perkembangan 

industri furniture dan pengolahan kayu dunia mengalami fluktuasi dari mulai tahun 2000 

sampai 2016. Tujuh negara yang termasuk major income countries (US, Italia, Jerman, 

Jepang, Perancis, Kanada, Inggris) memasok 58% dari total produksi dunia. Middle and low 

income countries termasuk China, Polandia, Brazil dan Vietnam memasok 42% dari total 

produksi dunia. Importir utama furniture adalah US, Jerman, Perancis dan Inggris. 

Dengan luas hutan mencapai 130.61 juta ha seharusnya indonesia dapat menjadi salah 

satu pemasok terbesar kebutuhan furnitur dunia. Salah satu faktor kendala yang dihadapi 

industri pengolahan kayu dan furnitur adalah sulitnya mendapatkan bahan baku yang 

dibutuhkan sesuai dengan permintaan industri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

Kementerian Perindustri diantaranya pembentukan Terminal Kayu di beberapa sentra 

industri pengolahan kayu dan furnitur. Namun program ini sampai saat sekarang masih 

belum bisa mengatasi kesulitan industri dalam memperoleh bahan baku. 

Saat ini sangat dibutuhkan suatu sistem logistik kayu secara nasional yang dapat 

mengatur lalu lintas bahan baku kayu agar perusahaan pengelola hutan alam maupun 

hutan tanaman sebagai penyedia bahan baku kayu dapat dengan mudah menjual hasil 
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tebangannya dan industri pengolahan kayu dan furnitur di sisi lainnya dapat dengan mudah 

mendapatkan bahan baku kayu sesuai dengan kebutuhan mereka, Kegiatan ini 

membutuhkan anggaran sebesar  Rp. 2.200.000.000.- . 

Akuntabilitas keuangan untuk Output Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri 

Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar 

Internasional,  jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2019 sampai dengan Triwulan II 

dari yang ditargetkan 33,43 persen terealisasi sebesar 4,49 persen. Sedangkan realisasi fisik 

ditargetkan sebesar 64,94 persen terealisasi sebesar 0,00 persen. 

 

(2). Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Indonesia memiliki potensi hasil hutan dan perkebunan yang cukup besar, yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi industri. Industri hasil hutan dan perkebunan 

memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian nasional, a.l. terkait dengan 

kontribusinya dlm pembentukan PDB, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja. 

Pembinaan industri berbasis hasil hutan dan perkebunan dilakukan bekerjasama dengan 

instansi-instansi terkait. Adapun cakupan industri binaan Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan, Kegiatan ini membutuhkan anggaran sebesar  Rp. 2.600.000.000.- , Kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini  adalah:  

- Rapat persiapan dengan asosiasi terkait pelaksanaan pelatihan industri percetakan. 

- Rapat persiapan dengan asosiasi terkait pelaksanaan pelatihan percetakan serta 

penyusunan silabus dan materi pelatihan. 

- Rapat persiapan pelatihan minyak atsiri 

- Identifikasi dalam rangka pelatihan SDM Industri Hilir Perkebunan Non Pangan berbasis 

kompetensi di Bogor tanggal 20-21 Juni 2019. 

Akuntabilitas keuangan untuk  Output XII, Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil 

Hutan Dan Perkebunan,  jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2019 sampai 

dengan Triwulan II dari yang ditargetkan 29,26 persen terealisasi sebesar 32,55 persen. 

Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 43,57 persen terealisasi sebesar 2,24 persen. 

 

 (3). Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar 

1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri 

Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan 

industri di bidang industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, yang 

diimplementasikan melalui kegiatan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong 

iklim investasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. Pagu anggaran 

yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.904.649.000,-. Adapun 
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komponen kegiatan yang berada dalam Sub Output Rekomendasi Kebijakan Dalam 

Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar, adalah : 

a. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Tembakau  

Pada tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Peraturan Presiden 

No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional,  menetapkan Industri 

Tembakau sebagai salah Industri Nasional yang diprioritaskan untuk dikembangkan. 

Pengembangan industri nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing 

industri, struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu 

memperkokoh ketahanan nasional. Industri olahan tembakau dengan produksi 

utamanya rokok mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional karena 

disamping menyerap banyak tenaga kerja, serta mempunyai keterkaitan industri 

pengolahan tembakau dari hulu (petani tembakau dan cengkeh) sampai dengan hilir 

(industri kretek, rokok putih dan cerutu serta melibatkan industri pendukung seperti 

kertas sigaret, industri filter, mesin peralatan, bahan-bahan kimia, percetakan dan 

periklanan). 

Dalam menggerakkan ekonomi nasional, industri ini menimbulkan multiplier 

effect  yang sangat luas, seperti menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan 

lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja (mencapai 6,1 juta orang) terutama di 

daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok. Oleh karena 

itu, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, industri pengolahan tembakau 

dikembangkan dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan.   

Kontribusi penerimaan Negara dari sektor cukai didominasi oleh penerimaan 

cukai dari sektor hasil tembakau (HT) sebesar 95% dan sisanya dari sektor Minuman 

Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA), dengan total penerimaan 

cukai dan pajak rokokmencapailebih dari Rp. 170 triliun. 

Namun demikian industri hasil tembakau karena pertumbuhannya juga harus 

melihat aspek kesehatan, maka beberapa peraturan Menteri Perindustrian yang telah 

diterbitkan adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Permenperin 

tersebut antara lain : 

- Permenperin 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan 

Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok). 

- Permenperin No. 64/ M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Usaha Industri Rokok. 

Memperhatikan hal itu, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar memandang perlu adanya konsolidasi dengan kementerian terkait dalam 

merekomendasi usaha industri pengolahan tembakau dalam hal ini akan membantu 

sebagai fasilitator dengan cara mendampingi instansi terkait, asosiasi, lembaga 

penelitian dan perguruan tinggi. Dengan keterlibatkan masing-masing lembaga dan 

institusi serta industri sehingga dapat berjalan secara sinergi. 
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Banyaknya investor asing (Inggris, Jepang, Korea dan Cina) yang memindahkan 

pabrik rokoknya ke Indonesia dalam rangka bahan mendekati bahan baku (tembakau 

dan cengkeh), maka akan meningkatkan potensi ekspor rokok ke berbagai negara, 

khususnya rokok putih. Dengan demikian, pentingnya mengetahui posisi Indonesia di 

sidang WTO dalam bargaining position dalam rangka kemudahan ekspor produk 

tembakau ke Asia, Afrika dan Uni Eropa. Selain itu,dalam rangka penentuan posisi 

Indonesia dalam sidang Komite Technical Barriers toTrade - World Trade Organization 

(TBT – WTO), yang mengangkat isu Plain Packaging yang akan diterapkan di negara 

negara yang masuk dalam WTO sehingga perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama 

antar instansi terkait.  

Selain Industri Hasil Tembakau, Industri Bahan Penyegar yang terdiri dari Industri 

Pengolahan Kakao dan Teh menjadi Industri Prioritas tahun 2015-2019 sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.  

Indonesia sebagai Negara produsen kakao nomor 3 di dunia menjadi salah satu 

komoditi prioritas pemerintah dalam pengembangannya. Sejak penerapan bea keluar 

(BK) biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.011/2010 tahun 2010 

ekspor biji kakao menurun secara drastis. Hal ini berdampak pada pertumbuhan 

industri pengolahan kakao dalam negeri. Beberapa perusahaan besar industri 

pengolahan kakao (cocoa grinding) menanamkan investasinya di Indonesia dan 

beberapa industri dalam negeri yang sempat tutup menjadi beroperasi kembali. 

Namun akhir – akhir ini terdapat permasalahan yaitu industri kekurangan pasokan 

bahan baku biji kakao. Kapasitas terpasang sebesar 800 ribu ton, sedangkan bahan 

baku dalam negeri pada tahun 2017 sekitar 260 ribu ton, sisanya perusahaan 

mengimpor biji kakao. Pada tahun yang sama tercatat impor mencapai 226 ribu ton. 

Perlunya ada upaya dari pemerintah untuk mendorong produsen kakao untuk 

meningkatkan produktivitas dan dari industri pun lebih aktif membuat kemitraan 

untuk menjaga pasokan biji kakao. 

Bahan penyegar lainnya yang mempunyai permasalahan hampir sama dengan 

kakao yaitu kekurangan bahan baku yaitu industri teh.Indonesia merupakan urutan 

ketujuh (posisi tahun 2009 pada urutan ke lima) dengan produksi teh sebesar 154.000 

ton. Produk teh yang di ekspor sebesar 38.500 ton dan digunakan di dalam negeri 

sebesar 115.500 ton, sedangkan impor sebesar 14.500 ton yang sebagian besar 

berasal dari Vietnam dan India dengan kualitas teh rendah  dan harga murah.  

Permasalahan di bidang teh antara lain: profitabilitas usaha perkebunan teh 

rendah; produktivitas tanaman rendah yaitu 1.200 kg/Ha/tahun, idealnya 2.500 

kg/Ha/tahun; konsumsi teh di Indonesia masih rendah; umumnya belum menerapkan 

GMP dan HACCP; dan belum terkoordinasi dengan baik antara pemangku 

kepentingan yang terkait dan pemerintah daerah di bidang industri pengolahan 

teh.Harga lelang teh Indonesia rendah yaitu sebesar US $ 1,97/kg dengan posisi ke 
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lima setelah Bangladesh sebesar US$ 2,14/kg sedangkan harga lelang the 

international pada tahun 2011 tertinggi adalah dari Srilangka sebesar US$ 3,25/kg. 

Impor teh yang terus meningkat karena tarif bea masuk teh yang berlaku selama ini 5 

% yang tarifnya paling rendah dibanding dengan tarif bea masuk negara-negara lain 

(Srilangka 30%, Kenya 25%, Turki 145% dan Vietnam 50%) sehingga perlu dilakukan 

pengendalian.   

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan rapat koordinasi 

pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pelaku usaha Industri tembakau, 

kakao dan teh untuk membahas permasalahan secara bersama agar mendapat solusi 

bagi pengembangan industri melalui kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha 

Industri Pengolahan Tembakau dan Bahan Penyegar. Kegiatan yang telah dilakukan 

pada Triwulan II Tahun 2019 antara lain : rapat koordinasi dan konsultasi perizinan 

industri rokok, rapat penyusunan roadmap industri hasil tembakau, mendampingi 

kunjungan kerja komisi VI DPR RI ke PT. Perkebunan Nusantara IX, monitoring 

program prioritas nasional kegiatan pusat pengembangan kompetensi industri 

pengolahan kakao di Batang, dan Kunjungan Industri ke PT. Bumi Tangerang 

Mesindotama. Realisasi fisik untuk kegiatan ini mencapai 45,00% dengan realisasi 

keuangan sebesar 29,15%. 

 

b. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Hortikultura dan Minuman 

Ringan 

Industri pengolahan hortikultura, termasuk di dalamnya buah dan sayur, sudah 

mulai berkembang di Indonesia. Indonesia yang terletak di daerah tropis merupakan 

salah satu negara penghasil buah-buahan khususnya buah eksotis seperti jeruk, 

pisang, mangga, rambutan, nenas, markisa, dan jenis lainnya. Dalam  Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 disebutkan bahwa industri 

pengolahan buah-buahan dan sayuran termasuk dalam kelompok industri pangan 

yang telah ditetapkan menjadi Industri Prioritas.  

Indonesia dikenal sebagai eksportir utama produk nanas dalam kaleng dengan 

negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, Belanda, Spanyol, Singapura, dan 

Jerman. Namun untuk produk olahan buah lainnya belum dapat bersaing di pasar 

internasional (ekspor) dengan produk negara lain, misalnya Thailand sebagai sesama 

negara penghasil buah tropis.  

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri pengolahan buah 

antara lain:  

- pasokan bahan baku tidak kontinyu karena bersifat musiman dan produktivitas 

produksi buah yang relatif rendah 

- konsistensi mutu dan ukuran serta tingkat kematangan buah tidak merata karena 

kepemilikan lahan/kebun buah yang kecil dan masih terbatasnya investasi 

perkebunan skala besar 
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- penentuan varietas bahan baku buah untuk konsumsi segar dan kebutuhan 

industri belum jelas 

- industri hulu agro/pasca panen yang masih minim (cold storage, rumah 

pengemasan, gudang buah segar, dll) dan infrastruktur pendingin di jalur rantai 

pasok (supply chain) yang belum memadai sehingga ongkos logistik tinggi 

Untuk mendorong investasi industri pengolahan buah, terdapat kebijakan insentif 

fiskal berupa pemberian tax allowance melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 

2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang 

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Industri Pengolahan dan 

Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng (KBLI 10320) dan Industri 

Pengolahan Sari Buah dan Sayuran (KBLI 10330) di seluruh Provinsi di Indonesia 

kecuali DKI Jakarta termasuk dalam bidang usaha yang memperoleh fasilitas 

sepanjang memenuhi kriteria: nilai investasi tinggi atau untuk ekspor, penyerapan 

tenaga kerja besar, kandungan lokal tinggi. Namun fasilitas ini belum banyak 

dimanfaatkan sehingga perlu koordinasi untuk penyusunan rekomendasi kebijakan 

lebih lanjut. 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, perlu tindak lanjut dan 

koordinasi dengan berbagai instansi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah, 

lembaga terkait, dan para pakar & praktisi. Salah satunya adalah Kementerian 

Pertanian karena terkait dengan peningkatan produktivitas produksi buah, penentuan 

varietas bahan baku buah (untuk konsumsi segar dan kebutuhan industri dibedakan) 

sejak perencanaan lahan, dan peningkatan teknologi pasca panen. Sedangkan terkait 

kepemilikan lahan/kebun buah perlu penyediaan lahan melalui kehutanan sosial yang 

merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi 

produk juga memerlukan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu juga perlu 

dilakukan pertemuan untuk memfasilitasi komunikasi dan business matching antara 

industri penghasil bahan antara (intermediate), misalnya puree buah dan konsentrat, 

dengan industri hilir pengolahan buah yang banyak menggunakan bahan baku dan 

intermediate impor. 

Minuman ringan adalah minuman siap saji non alkohol atau di dunia 

internasional dikenal sebagai Non-Alcoholic Ready to Drink (NARTD). Secara umum, 

kelompok industri minuman ringan meliputi Air Minum dalam Kemasan (AMDK), 

minuman berkarbonasi, minuman teh, minuman sari buah, minuman kopi, minuman 

mengandung susu, dan minuman berperisa. Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia (KBLI) 2015 meliputi kode 11040 (Industri Minuman Ringan) dan 

11050 (Industri Air Minum dan Air Mineral).  

Volume produksi minuman ringan di Indonesia didominasi oleh AMDK dan 

market share-nya mencapai 84% dari total pasar minuman ringan siap saji dalam 

kemasan. Industri minuman ringan masih berpeluang untuk dikembangkan 
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mengingat faktor-faktor seperti populasi yang terus meningkat, pertumbuhan 

ekonomi, kebutuhan akan minuman yang praktis dan aman dikonsumsi, serta global 

value chain.  

Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017, yaitu sebesar 9,23% 

dan berkontribusi terhadap 34,33% produk domestik bruto (PDB) industri non migas. 

Setiap tahun tingkat pertumbuhan industri makanan dan minuman selalu positif, 

kecuali untuk industri minuman yang pada tahun 2017 minus 3,89%.  

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri minuman ringan 

antara lain:  

- Regulasi khususnya yang terkait dengan perijinan baik di tingkat pusat dan 

daerah 

- Wacana pengenaan cukai untuk produk minuman berkarbonasi dan kemasan 

plastik untuk industri 

- Kemungkinan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Produk 

Polyethylene Terepthalate (PET) dari Malaysia, Korea, dan RRT yang merupakan 

bahan baku kemasan botol plastik untuk industri 

- Adanya Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Alam (RUU SDA) yang 

membatasi pengusahaan sumbe  r daya air oleh swasta 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, perlu tindak lanjut dan 

koordinasi dengan berbagai instansi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah, 

lembaga terkait, dan para pakar & praktisi. Salah satunya adalah Kementerian 

Keuangan terkait dengan wacana pengenaan cukai untuk produk minuman 

berkarbonasi dan kemasan plastik untuk industri. Sedangkan terkait rencana 

pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Produk PET dari Malaysia, Korea, dan 

RRT yang merupakan bahan baku kemasan botol plastik untuk industri perlu 

koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Komite Anti Dumping Indonesia, dan 

Asosiasi Industri terkait. Diskusi dengan pakar/tenaga ahli dari perguruan tinggi dan 

balai industri, pelaku usaha/asosiasi industri, dan laboratorium pengujian juga 

diperlukan. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 

adalah: Focus Group Discussion kegiatan penyusunan rekomendasi iklim industri 

hortikultura dan minuman ringan di Makassar, rapat pembahasan usulan sektor dalam 

rangka penyusunan BTKI /AHTN 2022 di Depok, dan rapat koordinasi pembahasan 

perumusan perubahan nomenklatur AMDK di Jakarta. Dengan realisasi fisik untuk 

55,00% dan realisasi keuangan sebesar 50,60%. 

 

2. Industri Pengolahan Susu yang Menjalin Kemitraan dengan Peternak 

a. Kemitraan Industri Pengolahan Susu dan Peternak 

Industri Pengolahan Susu (IPS) sangat penting, karena telah banyak memberikan 

dampak positif bagi negara, terutama terhadap perekonomian nasional serta 

peningkatan kepedulian masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk susu 
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sebagai asupan pangan bergizi tinggi. Industri Pengolahan Susu merupakan salah 

satu industri prioritas di sektor pangan yang akan dikembangkan sesuai dengan 

Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). 

Berdasarkan statistik peternakan tahun 2016, populasi sapi laktasi di Indonesia 

tercatat sejumlah ± 267 ribu ekor dari total sapi perah (± 533 ribu ekor), yang 

mayoritas (98,96%) berada di Pulau Jawa dengan tren pertumbuhan stagnan - 

cenderung menurun. Tahun 2016, kebutuhan susu untuk Industri Pengolahan Susu 

(IPS) tercatat ± 3,7 juta ton (setara susu segar), dengan pasokan bahan baku susu 

dalam negeri 852.000 ton (22,95%), dan sisanya sebesar 2,85 juta ton (77,05%) masih 

diimpor dari berbagai negara dalam bentuk: Skim Milk Powder (SMP), Whole Milk 

Powder (WMP), Anhydrous Milk Fat (AMF), Butter Milk Powder (BMP), dan 

Demineralized Whey Powder (DWP). 

Tahun 2016, angka konsumsi susu dan produk susu penduduk Indonesia baru 

mencapai sekitar 16,62 kg/kapita/tahun (setara susu segar), masih jauh di bawah 

negara ASEAN lainnya: Malaysia 36,2; Myanmar 26,7; Thailand 22,2; dan Philipina 17,8 

kg/kapita/tahun. Berikut ini terlampir supply demand persusuan nasional: 

No. Rincian 
Tahun 

2016 

Tahun 

2017 
Tahun 2018 

1 Jumlah Sapi Perah (ekor) 533.933 544.791 580.493 

2 Produktivitas (liter/ekor/tahun) 11,24 12,47 12,47 

3 Produksi SSDN (ribu ton) 847,2 922,97 990,97 

4 Kebutuhan Susu (ribu ton) 4.299,88 4.448,67 4.716,68 

5 Surplus/Defisit (ribu ton) -3.452,68 -3.525,70 -3.726,30 

6 Pemanfaatan SSDN (%) 19,7 20,74 21 

7 Konsumsi Susu Per Kapita (kg) 14,39 16,99 17,8 

Rendahnya ketersediaan SSDN, berakibat pada tingginya ketergantungan Industri 

Pengolahan Susu (IPS) terhadap bahan baku impor. Dari sekitar 60 perusahaan IPS, 

hanya 14 perusahaan yang menyerap SSDN, baik melalui integrasi pabrik dengan 

peternakan mandiri atau melakukan kemitraan dengan koperasi dan/atau peternak. 

Sebanyak 95% dari SSDN yang ada sudah terserap oleh IPS, sehingga bahan baku 

susu sebesar 2,85 juta ton (setara susu segar) atau 77,05% dari total kebutuhan bahan 

baku sebesar 3,7 juta ton harus diimpor. Dengan kondisi tersebut, Kementerian 

Perindustrian bermaksud untuk melakukan upaya peningkatan rasio penggunaan 

susu segar dalam negeri. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengaturan wajib 

kemitraan dan pengembangan susu segar dalam negeri bagi industri pengolahan 

susu di dalam negeri. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah rapat 

kemitraan PT Frisian Flag dan rapat kemitraan PT Diamond dengan realisasi fisik 

50,00% dan realisasi keuangan sebesar 17,18%.  
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3. SNI Yang Disusun/Revisi, Diberlakukan di Lingkungan Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar 

a. Penyusunan/Revisi dan Pemberlakuan SNI di Lingkungan Industri Hasil 

Hortikultura dan Minuman Ringan dan Bahan Penyegar 

Saat ini pembangunan industri dihadapkan pada tantangan persaingan yang 

semakin ketat, mengingat semakin ketatnya persaingan baik di pasar dalam negeri 

maupun pasar global. Proses globalisasi yang terjadi saat ini semakin menyatukan 

ekonomi dunia, dimana tidak terlihat lagi batas antara satu negara dengan negara 

lainnya. Semua produk baik dalam bentuk barang maupun jasa masuk bebas dari satu 

negara ke negara lain tanpa hambatan. Keadaan demikian telah semakin mendorong 

meningkatnya persaingan di pasar bebas. 

Salah satu Industri yang perlu ditingkatkan daya saingnya agar tetap mampu 

bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar global adalah industri pengolahan 

susu dan minuman lainnya, mengingat industri ini telah banyak memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam 

rangka meningkatkan daya saing produk industri susu dan minuman lainnya serta 

menciptakan tingkat efisiensi dan produktifitas yang optimal untuk meningkatkan 

daya saing maka perlu diterapkan Standar Nasional Indonesia yang sesuai dengan 

Standar Internasional CODEX, sehingga mutu produk minuman Indonesia tidak hanya 

dapat diterima di pasar dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kegiatan SNI dimulai 

dengan penyusunan, perumusan sampai kepada penerapannya.    

Kebijakan standardisasi secara umum dilakukan oleh Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) yang mengatur tentang perumusan, pengesahan, dan penetapan 

sampai penerapannya. Dalam perumusan, pengesahan dan penerapan memerlukan 

berbagai pertimbangan maka secara substansi dilakukan oleh kementerian teknis 

masing-masing diantaranya di bidang industri oleh Kementerian Perindustrian. 

Khusus untuk komoditi makanan dan minuman karena menyangkut keamanan, 

kesehatan dan keselamatan maka secara internasional disebut Codex. Sehubungan 

dengan hal itu maka  setiap negara untuk pangan harus mengacu kepada Codex 

termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Dalam penerapan SNI dapat diberlakukan dengan 2 cara yaitu secara wajib dan 

sukarela. Khusus untuk komoditi yang mempunyai resiko tinggi terhadap kesehatan, 

keselamatan dan keamanan maka dimungkin untuk diterapkan secara wajib yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Mengingat komoditi minuman sangat terkait dengan 

kesehatan, keamanan dan keselamatan maka perlu dipertimbangkan penerapannya 

diberlakukan secara wajib. Selain itu penerapan SNI wajib juga dapat dijadikan dasar 

untuk membendung masuknya produk impor yang sejenis karena setiap importir 

yang mengimpor produk sejenis harus memenuhi syarat mutu SNI dan selanjutnya 

harus memperoleh SPPT SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap produk 

dalam negeri.  
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Sampai saat ini  komoditi dilingkungan Industri Minuman dan Tembakau  yang  

SNI nya diberlakukan secara wajib baru Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ), 

sedangkan komoditi lainnya bersifat sukarela. Bagi produk yang SNI-nya diberlakukan 

secara wajib, maka perusahaan yang menghasilkan diharuskan pula memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut : mutu produk yang dihasilkan harus memenuhi SNI, 

menerapkan sistem manajemen mutu seperti SMM 9000-2008, dan terhadap 

produknya diberi penandaan SNI. Kondisi yang sama  diberlakukan pula terhadap 

produk impor yang sejenis. Guna mengikuti perkembangan baik teknologi maupun 

permintaan konsumen maka SNI lama yang rata-rata sudah berumur lebih dari 5 ( 

lima ) tahun, diperlukan untuk direvisi SNI dan begitu juga bagi produk yang SNI-nya 

belum berumur 5 (lima) tahun karena  proses diversifikasi dan lain sebagainya dapat 

dilakukan revisi. Kondisi industri dan perdagangan dalam negeri saat ini tantangan 

dan persaingannya semakin ketat karena proses globalisasi; diantaranya telah 

diberlakukan ACFTA. Proses globalisasi tersebut akan menciptakan hubungan 

interdependensi antar negara yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk semakin 

menyatunya ekonomi dunia, maka dari itu setiap negara harus mampu menciptakan 

tingkat efisiensi dan produktifitas yang optimal untuk meningkatkan daya saing. Salah 

satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan Standar Nasional Indonesia 

(SNI). Kegiatan SNI dimulai dengan penyusunan, perumusan sampai kepada 

penerapannya. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah Rapat Teknis II 

SNI untuk komoditi air kelapa dalam kemasan dan minuman jeli di Bogor dan 

Tangerang, rapat rencana penyusunan SNI kakao bubuk modifikasi, dan menghadiri 

FGD penyusunan Roadmap Standardisasi di Jakarta dengan realisasi fisik 45,00% dan 

realisasi keuangan sebesar 18,23%.   

 

b. Penyusunan/Revisi dan Pemberlakuan SNI di Lingkungan Industri Hasil Susu 

dan Minuman Lainnya 

Kondisi industri dan perdagangan dalam negeri saat ini tantangan dan 

persaingannya semakin ketat karena proses globalisasi. Proses globalisasi tersebut 

akan menciptakan hubungan interdependensi antar negara yang akhirnya diwujudkan 

dalam bentuk semakin menyatunya ekonomi dunia, maka dari itu setiap negara harus 

mampu menciptakan  tingkat efisiensi dan produktifitas yang optimal untuk 

meningkatkan daya saing. Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Kegiatan SNI dimulai dengan penyusunan, 

perumusan sampai kepada penerapannya.    

Kebijakan standardisasi secara umum dilakukan oleh Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) yang mengatur tentang; perumusan, pengesahan, dan penetapan 

sampai penerapannya. Dalam perumusan, pengesahan dan penerapan memerlukan 

berbagai pertimbangan maka secara substansi dilakukan oleh kementerian teknis 
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masing-masing diantaranya dibidang industri oleh Kementerian Perindustrian. Khusus 

untuk komoditi makanan dan minuman karena menyangkut keamanan, kesehatan 

dan keselamatan maka secara internasional disebut Codex. Sehubungan dengan hal 

itu maka  setiap negara untuk pangan harus mengacu kepada codex termasuk 

Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Dalam penerapan SNI dapat diberlakukan dengan 2 cara yaitu secara wajib dan 

sukarela. Khusus untuk komoditi yang mempunyai resiko tinggi terhadap kesehatan, 

keselamatan dan keamanan maka dimungkin untuk diterapkan secara wajib yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Mengingat komoditi minuman sangat terkait dengan 

kesehatan, keamanan dan keselamatan maka perlu dipertimbangkan penerapannya 

diberlakukan secara wajib. Selain itu penerapan SNI wajib juga dapat dijadikan dasar 

untuk membendung masuknya produk impor yang sejenis karena setiap importir 

yang mengimpor produk sejenis harus memenuhi syarat mutu SNI dan selanjutnya 

harus memperoleh SPPT SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap produk 

dalam negeri. Sampai saat ini  komoditi dilingkungan Industri Minuman dan 

Tembakau  yang  SNI nya diberlakukan secara wajib baru Air Mineral, Air Demineral, 

Air Mineral Alami, Air Minum Embun, Kakao Bubuk dan Kopi Instan sedangkan 

komoditi lainnya bersifat sukarela. Bagi produk yang SNI-nya diberlukan secara wajib, 

maka perusahaan yang menghasilkan diharuskan pula memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut. : mutu produk yang dihasilkan harus memenuhi SNI, menerapkan 

sistim manajemen mutu seperti SMM 9000-2015, dan terhadap produknya diberi 

penandaan SNI. Kondisi yang sama  diberlakukan pula  terhadap produk impor yang 

sejenis.  

Dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing 

Business/EODB) sesuai amanat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke XV, Kementerian 

Perdagangan (Kemendag) melakukan penggeseran pengawasan larangan dan 

pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas 

pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.  

Perubahan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) yang akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018. 

Selain itu, kebijakan ini sekaligus merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam 

kerja sama perdagangan internasional serta mendukung kelancaran arus barang 

ekspor-impor di pelabuhan (dwelling time) yang melengkapi instrumen INSW, Pusat 

Logistik Berikat (PLB) dan manajemen risiko. Perubahan regulasi dari tujuh 

kementerian ini akan mengakibatkan sejumlah 2.859 kode HS atau sebesar 26,4 

persen dari total kode HS digeser ke post-border, dan sisanya sebanyak 2.370 kode 

HS atau sebesar 21,89 persen dari total kode HS tetap berada di kawasan pabean. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah : Rapat Teknis 

SNI untuk komoditi minuman beralkohol cider, es susu dan keju mozarella, serta 
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menghadiri rapat pembahasan restrukturisasi komite teknis makanan dan minuman, 

dengan realisasi fisik 50,00% dan realisasi keuangan sebesar 28,01%.   

 

4. Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam 

Kegiatan ACCSQ, CODEX dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya 

a. Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam 

Kegiatan ACCSQ dan CODEX 

Produk industri minuman dan tembakau diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen dalam negeri dan luar negeri, baik dari aspek kualitas maupun 

kuantitas produk. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, acuan yang dipakai 

adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan SNI disusun atas dasar 

konsensus nasional dengan mengacu pada standar internasional seperti Standar 

CODEX Alimentarius. Sedangkan CODEX Alimentarius Committee adalah suatu badan 

di bawah WHO dan FAO yang mengurusi masalah standar makanan dan minuman. 

Masalah yang dihadapi dalam upaya pengembangan Industri Mintem adalah 

adanya persaingan di pasar Internasional yang semakin ketat antar sesama negara 

produsen seperti dengan China, Vietnam, Malaysia dan Thailand dan beberapa negara 

lain yang telah melakukan persetujuan kerjasama dan perdagangan bebas (EPA/FTA), 

adanya non tarriff barrier di negara tujuan ekspor adanya tuduhan dumping. 

Disamping itu juga karena kurangnya Indonesia berperan secara aktif dalam Sidang 

Komoditas (kopi, teh, susu, buah dan sayur, dll) di forum internasional, sering kali hasil 

Sidang/peraturan/informasi/data yang ditampilkan merugikan kepentingan Indonesia 

sebagai produsen dan eksportir. Demikian pula banyak komoditi industri minuman 

dan temabaku unggulan ekspor adanya masalah kualitas produk yang belum 

memenuhi standar SNI dan standar internasional. 

Dalam upaya mengembangkan Industri Mintem baik di pasar dalam negeri maupun 

di pasar internasional, Indonesia perlu mengikuti kesepakatan-kesepakatan 

perundingan dan perjanjian kerjasama industri, dengan mengikuti: (1). Negosiasi 

Economic Partnership Agreement (EPA) dan Free Trade Agreement (FTA), 

Intersessional Meeting EPA/FTA, (2). Sidang/Workshop komoditi industri minuman 

dan tembakau di forum internasional, (3). Sidang Codex Alimentarius Commission 

(CAC), Sidang Codex Committee, Sidang ATFC, Sidang CCASIA, Sidang ACCSQ     dan 

lain-lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, (4). Meningkatkan kemampuan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Minuman dan Tembakau dibidang tariff 

implementasi Free Trade Area (FTA) pada Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral 

maupun WTO. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Direktorat Jenderal Industri Agro, 

Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan “Partisipasi Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX dan Sidang Terkait 

Standar Pangan Olahan Lainnya”. 
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Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah menghadiri sidang 

Codex Committee on Contaminants in Foods di Yogyakarta; rapat koordinasi 

pembahasan perkembangan kerja sama dalam Prepared Foodstuff Product Working 

Group, rapat koordinasi pembahasan persiapan 28th ACCSQ-PFPWG Meetings, dan 

Partisipasi Delri dalam Sidang The 28th ASEAN Consultative Committee for Standard 

and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ-PFPWG) di Manila, 

Filipina, dengan realisasi fisik 40,00% dan realisasi keuangan sebesar 30,13%.   

 

b. Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam Forum 

Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 

Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar merupakan salah satu 

industri yang ikut berperan dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Industri ini 

termasuk dalam industri yang kompetitif apabila dilihat dari sisi ketersediaan bahan 

baku, sumber daya manusia dan kemampuan untuk penguasaan teknologi. Pada 

forum kerjasama internasional, saat ini Indonesia dihadapkan pada begitu banyak 

perubahan oleh negara-negara yang berasal dari kawasan yang berbeda. Salah satu 

contoh adalah negara-negara yang berada di kawasan Amerika Utara, dengan 

bergabungnya Amerika Bagian Utara dan membentuk North American Free Trade 

Area (NAFTA) yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tentunya akan 

mendorong kekuatan ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya, untuk negara-

negara di kawasan Asia Pasifik yang juga membentuk Asian-Pasific Economic 

Cooperation (APEC) dan Association of South East Asian Nation (ASEAN) dengan 

tujuan untuk mendorong perekonomian di kawasan tersebut.  

Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam beberapa forum kerjasama 

internasional khususnya ASEAN, Indonesia tentunya memiliki peranan strategis 

sehingga akan memberikan peluang yang luas untuk dapat melakukan 

pengembangan ekonomi nasional. Indonesia juga berperan aktif pada beberapa 

kerjasama lain dalam rangka pengembangan perekonomian melalui Economic 

Partnership Agreement (EPA) / Free Trade Agreement (FTA) yang ditindaklanjuti 

dengan terbentuknya kerjasama bilateral, multilateral dan regional seperti Indonesia-

Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-India FTA, ASEAN-China FTA, 

ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Japan FTA, ASEAN – Australia-New Zealand FTA, dan yang 

sedang dalam tahap pembahasan yaitu Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP).  

Indonesia saat ini sedang dalam tahap melakukan negosiasi untuk forum 

kerjasama internasional salah satunya kerjasama RCEP yang rencana akan dimulai 

pada tahun 2018 dengan anggota dari negara-negara ASEAN dan 6 negara mitra 

ASEAN. Forum kerjasama RCEP ini memiliki potensi pasar untuk total 3,2 Miliar 

penduduk dan potensi total perdagangan mencapai US$ 10,1 triliun. Adanya potensi 

tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia khususnya untuk 
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mengembangkan sektor industri melalui pengembangan investasi industri dalam 

negeri dan munculnya inovasi baru untuk produk-produk komoditi minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.  

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan komoditi 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar adalah persaingan di pasar 

Internasional yang semakin ketat antar sesama negara produsen seperti China, 

Vietnam, Malaysia dan Thailand serta beberapa negara lain yang juga telah 

melakukan kerjasama dan perdagangan bebas (EPA / FTA). Negara-negara tersebut 

akan cenderung untuk melakukan proteksi dengan cara mengaplikasikan 

hambatan/barriers baik tarif maupun non tarif. Tujuan dari kerjasama FTA adalah 

terbentuknya perdagangan bebas dengan menciptakan aliran bebas barang, jasa, 

investasi dan tenaga kerja antar negara dalam kerjasama tersebut. Hal tersebut akan 

membuat pola kerjasama di dalam FTA cenderung untuk menghapus hambatan-

hambatan yang ada secara bertahap untuk mendorong terbentuknya pasar bebas. 

Dengan berpartisipasi aktif dalam forum internasional akan membantu suatu negara 

untuk menghadapi permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap daya saing 

produknya dengan produk negara lain.  

Dalam rangka mengamankan kepentingan Indonesia untuk komoditi industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar yang sudah menjadi unggulan ekspor, 

maka Indonesia perlu berperan secara aktif dalam setiap forum kerjasama yang 

diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, dalam rangka 

melakukan penjajakan peluang penetrasi ekspor industri ke negara lain serta 

menumbuhkan industri di dalam negeri maka diperlukan juga partisipasi Indonesia 

dalam forum lainnya seperti forum promosi, bisnis dan investasi yang dilaksanakan 

baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah menghadiri 

rapat pembahasan pos tarif usulan sektor dalam rangka penyusunan AHTN 2022 dan 

menghadiri rapat pembahasan transposisi HS dengan realisasi fisik 55,00% dan 

realisasi keuangan sebesar 37,58%.   

 

5. Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Yang Dimonitoring dan Dikendalikan 

a. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok Melalui Registrasi Mesin 

Pelinting Rokok 

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 66 A ayat (1) Undang-undang No. 4 tentang Cukai dan 

revisinya No. 39 tahun 2007, telah ditetapkan antara lain khususnya untuk 

pembinaan industri yang meliputi pendataan dan pemetaan Industri Hasil Tembakau 

utamanya pendaftaran mesin pelinting rokok. Untuk pelaksanaan tersebut 

Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Permenperin No. 72/M-
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IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Mesin Pelinting Sigaret dan 

telah ditindak lanjuti dengan petunjuk teknisnya No. 13/IAK/PER/2/2009. 

Pendaftaran Mesin Pelinting Rokok tersebut dimaksudkan untuk menekan 

peredaran rokok ilegal. Pendaftaran tersebuttelah mulai dilaksanakan di daerah sejak 

April 2009 yaitu melalui dinas provinsi yang menangani bidang industri. Ketentuan 

tersebut berlaku bagi perusahaan industri Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih 

Mesin (SPM) dan perusahaan rekondisi mesin pelinting dan diwajibkan untuk 

mengajukan permohonan sertifikat registrasi.  Permohonan tersebut perlu 

diverifikasi untuk memperoleh kepastian dan kebenaran terhadap dokumen 

administrasi, spesifikasi teknis dan lokasi keberadaan mesin pelinting rokok. Hasil 

verifikasi tersebut dilaporkan kepada dinas provinsi setempat.  

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan banyak daerah penghasil rokok 

yang belum melakukan registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) baik registrasi ulang 

maupun registrasi mesin yang baru disamping pengawasan keberadaan dan 

penggunaan mesin pelinting. Tingginya peredaran rokok ilegal antara lain 

dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan mesin pelinting sigaret 

(rokok) di daerah penghasil rokok.  

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah Kunjungan 

ke MPS PT. HM. Sampoerna, Rungkut, Surabaya dan Koordinasi kegiatan 

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok Melalui Registrasi Mesin 

Pelinting Rokok dengan realisasi fisik 55,00% dan realisasi keuangan sebesar 43,17%.   

 

b. Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau 

etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 

Sedangkan minuman beralkohol tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat 

secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan 

pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat 

istiadat atau upacara keagamaan (Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Minuman Beralkohol).  

Minuman beralkohol di Indonesia digolongkan berdasarkan kadar alcohol yang  

terkandung didalamnya. Ada 3 golongan minuman beralkohol di Indonesia, yaitu 

golongan A, B dan C. Golongan A adalah golongan minuman berlakohol dengan 

kadar alkohol sampai dengan 5%, contohnya bir, shandy, dan sebagainya. Golongan 

B adalah golongan minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% sampai dengan 

20%, contohnya rum, brem, anggur, dan Golongan C adalah golongan minuman 

beralkohol dengan kadar alkohol lebih besar dari 20%, contohnya whisky, cognac, 

brandy, gin, dan sebagainya. 
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Kondisi Industri minuman beralkohol saat ini tercatat 106 perusahaan, yang 

terdiri atas 8 perusahaan minuman beralkohol (Gol. A) dengan kapasitas terpasang 

330.247.000 liter per tahun, total produksi 285.334.000 liter per tahun dengan utilitas 

124% dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 940 orang. Sedangkan 

minuman beralkohol (Gol. B dan C) memiliki kapasitas terpasang 72.486.000 liter per 

tahun, total produksi 53.964.000 liter per tahun dengan utilitas 74,45% dan 

menyerap tenaga kerja sebanyak 4.280 orang. Penyebaran industri minuman 

beralkohol dan industri minuman beralkohol tradisional di Indonesia terkonsentrasi 

di propinsi Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Utara, 

Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat diawasi peredarannya di 

Indonesia, karena faktor mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama muslim 

dan untuk menjaga generasi muda dari kecanduan minuman keras. Banyak 

organisasi islam di Indonesia yang mengecam keberadaan produk minuman 

beralkohol di Indonesia. Namun, disisi lain produk minuman beralkohol juga 

dibutuhkan untuk kebutuhan turis mancanegara, dimana saat ini Indonesia sedang 

marak mempromosikan potensi pariwisata Indonesia ke dunia Internasional. 

Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 

tentang Tarif Cukai Etil Alkohol untuk produksi minuman beralkohol dengan besaran 

cukai untuk Golongan A adalah Rp 11.000 per liter, cukai Golongan B adalah Rp 

30.000 per liter dan cukai Golongan C adalah Rp 75.000 per liter membuat adanya 

peningkatan harga minuman beralkohol menjadi hampir 3 (tiga) kali lipat. Hal 

tersebut menyebabkan banyak konsumen minuman beralkohol tidak mampu untuk 

membeli produk minuman beralkohol legal dan beralih membeli minuman alkohol 

ilegal. Ada kecenderungan beberapa kalangan masyarakat mengoplos/mencampur 

sendiri minuman alkohol ilegal dengan menggunakan minuman alkohol tradisional 

yang dicampur dengan bahan lain seperti obat nyamuk dan spiritus karena alasan 

harga yang lebih murah. Maraknya konsumsi minuman beralkohol ilegal khususnya 

untuk minuman oplosan saat ini telah banyak memakan korban jiwa. 

Di sisi lain, meningkatnya jumlah wisatawan di dalam negeri membuat 

kebutuhan minuman beralkohol untuk wisatawan meningkat. Hampir setiap tahun-

nya Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) selalu melaporkan terjadinya 

kesulitan pemenuhan minuman beralkohol utk wisatawan terutama pada saat musim 

liburan. Sedangkan produksi minuman beralkohol yang ada tidak mencukupi. 

Sehingga beberapa tahun terakhir banyak industri minuman beralkohol yang 

mengajukan perluasan kapasitas industri, namun tidak dapat disetujui karena 

industri tersebut tertutup dan masuk dalam Daftar Negatif Investasi. 

Terbitnya Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Terbuka bagi Penanaman Modal memberikan peluang bagi industri 

minuman beralkohol yang telah eksis untuk melakukan perluasan. Namun sebelum 
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kebijakan perluasan tersebut diterapkan harus diketahui secara detail kinerja industri 

minuman beralkohol saat ini untuk mengetahui pemberian jumlah kapasitas yang 

tepat bagi industri minuman beralkohol. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pemberian jumlah kapasitas perluasan, mengingat produk 

minuman beralkohol merupakan barang dalam pengawasan dan menyangkut moral 

hazard.    

Keberadaan produk minuman beralkohol di Indonesia merupakan suatu yang 

dilematis, disatu sisi minuman beralkohol diterima keberadaannya dikarenakan 

adanya kebutuhan yang terbatas antara lain untuk kebutuhan wisatawan, adat 

istiadat, upacara keagamaan dan obat/farmasi. Disisi lain keberadaannya tidak 

diterima oleh sebagian masyarakat dikarenakan disalahgunakan penggunaannya 

untuk minuman oplosan yang berbahaya bagi kesehatan. Kompleksnya 

permasalahan yang terkait produk minuman beralkohol menyebabkan perlunya 

dilakukan pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol secara 

intensif dan berkesinambungan dengan melakukan evaluasi kinerja industri 

minuman beralkohol.     

Keberadaan produk minuman beralkohol di Indonesia merupakan suatu yang 

dilematis, disatu sisi minuman beralkohol diterima keberadaannya dikarenakan 

adanya kebutuhan yang terbatas antara lain untuk kebutuhan wisatawan, adat 

istiadat, upacara keagamaan dan obat/farmasi. Disisi lain keberadaannya tidak 

diterima oleh sebagian masyarakat dikarenakan disalahgunakan penggunaannya 

untuk minuman oplosan yang berbahaya bagi kesehatan. Kompleksnya 

permasalahan yang terkait produk minuman beralkohol menyebabkan perlunya 

dilakukan pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol secara 

intensif dan berkesinambungan dengan melakukan evaluasi kinerja industri 

minuman beralkohol.  

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah Kunjungan 

industri pada pengawasan dan pengendalian industri minuman beralkohol dan 

Rapat pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada 

pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dengan realisasi fisik 

50,00% dan realisasi keuangan sebesar 35,96%.   

 

6. Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar 

a.  Penyusunan Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar 

Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar merupakan industri yang 

sangat penting, karena peranannya terhadap peningkatan ketahanan pangan 

nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan penyebaran industri ke 

daerah-daerah. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya, maka Direktorat Industri 
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Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melakukan pembinaan terhadap 

industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar agar industri tumbuh dan 

berkembang. Bahan baku khususnya dari hasil pertanian dan perkebunan tergolong 

bahan baku yang dapat diperbaharui dan tersedia cukup banyak di dalam negeri. 

Bahan baku tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah dan 

dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggerakkan 

perekonomian. 

Kontribusi PDB Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar diukur 

melalui besaran prosentase kontribusi sektor industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar terhadap PDB secara keseluruhan. Laju pertumbuhan industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2017 sebesar 2,21%, lebih 

kecil dari target indikator kinerja tujuan pada tahun 2017 sebesar 2,29 – 2,58%. 

Ketertarikan investor lokal terhadap perkembangan industri makanan dan minuman di 

Indonesia lebih meningkat dibanding dengan investor Asing. Hal tersebut dapat 

ditunjukan melalui data investasi dari BKPM pada tahun 2017. Investasi dari PMDN 

pada tahun 2017 mencapai Rp. 49,21 Triliun atau sebesar 21,12% dibandingkan tahun 

2016, sedangkan investasi untuk sektor PMA mencapai US$ 2,99 Milyar atau menurun 

sebesar 42,16% dibandingkan tahun 2016. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah Koordinasi 

kegiatan Penyusunan Profil Investasi Pengembangan Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar dengan realisasi fisik 45,00% dan realisasi keuangan 

sebesar 19,62%.   

 

7. Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib Bagi Pelaku 

Industri Minuman dan Minuman 

a. Peningkatan Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib Bagi 

Pelaku Industri Makanan dan Minuman 

Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri dari 

industri minuman ringan, pengolahan buah-buahan, pengolahan susu, kopi olahan, 

tembakau olahan dan pemanis buatan (sakarin dan siklamat). Produk industri tersebut 

pada umumnya mengolah sumber daya alam berupa hasil-hasil pertanian yang 

bersifat renewable dan merupakan industri yang terus didorong perkembangannya. 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mampu menopang 

perolehan devisa negara. Pada triwulan III tahun 2017 ekspor industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar mencapai US$  2.006  juta atau sebesar 1,62 persen 

dari total ekspor nasional yang mencapai US$  123.374  juta.  Meskipun ekspor 

komoditi ini sebagian mengalami peningkatan namun masih terdapat beberapa 

kendala yang masih menghambat seperti yang berkaitan dengan pemenuhan 

kontinuitas persediaan bahan baku dan mutu produk yang berkaitan erat dengan 

keamanan pangan. Apabila hal ini tidak ditangani secara serius dan 
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berkesinambungan serta terkoordinasi maka akan mempengaruhi pengembangan 

industri tersebut. Hal ini lebih dirasakan semenjak diberlakukannya otonomi daerah.  

Seperti kita ketahui bersama bahwa dewasa ini masalah jaminan mutu dan 

keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan persyaratan 

konsumen serta dengan tingkat kehidupan dan kesejahteraan manusia. Bahkan pada 

beberapa tahun terakhir ini, konsumen telah menyadari bahwa mutu dan keamanan 

pangan tidak hanya bisa dijamin dengan hasil uji pada produk akhir di laboratorium 

saja. Mereka berkeyakinan bahwa dengan pemakaian bahan baku yang baik, 

ditangani atau di ”manage” dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik akan 

menghasilkan produk akhir pangan yang baik pula. Oleh karena itu, berkembanglah 

berbagai sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak 

proses produksi hingga ke tangan konsumen serta ISO-9001, QMP (Quality 

Management Program), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan lain-

lain. 

Sebagai konsekuensi logis, strategi pembinaan dan pengawasan mutu pada 

industri pangan nasional harus bergeser ke strategi yang juga wajib memperhatikan 

aspek keamanan pangan tersebut, disamping aspek sumber daya manusia, 

peningkatan keterampilan serta penguasaaan dan pengembangan teknologi.Adanya 

beberapa kasus penyakit dan keracunan makanan serta terakhir adanya issue 

keamanan pangan (food safety) di negara-negara maju, maka sejak tahun 1987 

konsep HACCP ini berkembang, banyak dibahas dan didiskusikan oleh para 

pengamat, pelaku atau praktisi pengawasan mutu dan keamanan pangan serta oleh 

para birokrat maupun kalangan industriawan dan ilmuan pangan. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah menghadiri rapat 

penyusunan RIA rancangan peraturan industri agro, menghadiri konsinyering tindak 

lanjut implementasi MOU Kemenperin dengan NRC, dan persiapan sosialisasi 

penerapan keamanan pangan bagi industri makanan dan minuman di Tangerang, 

dengan realisasi fisik 45,00% dan realisasi keuangan sebesar 22,93%.   

 

b.  Pengawasan Penerapan SNI Wajib di Lingkungan Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan bahan Penyegar 

Kondisi industri dan perdagangan dalam negeri saat ini tantangan dan 

persaingannya semakin ketat karena proses globalisasi. Proses globalisasi tersebut 

akan menciptakan hubungan interdependensi antar negara yang akhirnya diwujudkan 

dalam bentuk semakin menyatunya ekonomi dunia, maka dari itu setiap negara harus 

mampu menciptakan tingkat efisiensi dan produktifitas yang optimal untuk 

meningkatkan daya saing. Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Kegiatan SNI dimulai dengan penyusunan, 

perumusan sampai kepada penerapannya.    
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Kebijakan standardisasi secara umum dilakukan oleh Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) yang mengatur tentang perumusan, pengesahan, dan penetapan 

sampai penerapannya. Dalam perumusan, pengesahan dan penerapan memerlukan 

berbagai pertimbangan maka secara substansi dilakukan oleh kementerian teknis 

masing-masing diantaranya dibidang industri oleh Kementerian Perindustrian. Khusus 

untuk komoditi makanan dan minuman karena menyangkut keamanan, kesehatan 

dan keselamatan maka secara internasional disebut Codex. Sehubungan dengan hal 

itu maka setiap negara untuk pangan harus mengacu kepada codex termasuk Standar 

Nasional Indonesia (SNI). 

Dalam penerapan SNI dapat diberlakukan dengan 2 cara yaitu secara wajib dan 

sukarela. Khusus untuk komoditi yang mempunyai resiko tinggi terhadap kesehatan, 

keselamatan dan keamanan maka dimungkin untuk diterapkan secara wajib yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Mengingat komoditi minuman sangat terkait dengan 

kesehatan, keamanan dan keselamatan maka perlu dipertimbangkan penerapannya 

diberlakukan secara wajib.   

Selain itu penerapan SNI wajib juga dapat dijadikan dasar untuk membendung 

masuknya produk impor yang sejenis karena setiap importir yang mengimpor produk 

sejenis harus memenuhi syarat mutu SNI dan selanjutnya harus memperoleh SPPT SNI 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap produk dalam negeri. Sampai saat ini  

komoditi dilingkungan Industri Minuman dan Tembakau  yang  SNI nya diberlakukan 

secara wajib baru Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun, 

Kakao Bubuk dan Kopi Instan sedangkan komoditi lainnya bersifat sukarela. Bagi 

produk yang SNI-nya diberlukan secara wajib, maka perusahaan yang menghasilkan 

diharuskan pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: mutu produk yang 

dihasilkan harus memenuhi SNI, menerapkan sistim manajemen mutu seperti SMM 

9000-2015, dan terhadap produknya diberi penandaan SNI. Kondisi yang sama  

diberlakukan pula  terhadap produk impor yang sejenis.  

Dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing 

Business/EODB) sesuai amanat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke XV, Kementerian 

Perdagangan (Kemendag) melakukan penggeseran pengawasan larangan dan 

pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas 

pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.  

Perubahan ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) yang akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018. 

Selain itu, kebijakan ini sekaligus merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam kerja 

sama perdagangan internasional serta mendukung kelancaran arus barang ekspor-

impor di pelabuhan (dwelling time) yang melengkapi instrumen INSW, Pusat Logistik 

Berikat (PLB) dan manajemen risiko. Perubahan regulasi dari tujuh kementerian ini 

akan mengakibatkan sejumlah 2.859 kode HS atau sebesar 26,4 persen dari total kode 
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HS digeser ke post-border, dan sisanya sebanyak 2.370 kode HS atau sebesar 21,89 

persen dari total kode HS tetap berada di kawasan pabean. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah rapat pembahasan 

draft revisi Permenperin 78/2016 SNI Wajib AMDK, rapat koordinasi pengawasan SNI 

pembahasan informasi publik terkait penanganan limbah botol plastik, menghadiri 

rapat harmonisasi revisi Permenperin No. 78/2016 tentang Pemberlakuan SNI AMDK 

secara Wajib, dan rapat koordinasi pusat pengawasan penerapan SNI Wajib dengan 

realisasi fisik 40,00% dan realisasi keuangan sebesar 16,19%.  

 

8. Layanan Internal (Overhead) 

a. Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dalam Pasal 182, Direktorat 

Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan  Rencana  Induk  Pembangunan  Industri 

Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), penyebaran industri, 

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan  prasarana  industri,  

pemberdayaan,  pengamanan  dan penyelamatan  industri,  perizinan  industri,  

penanaman modal  dan  fasilitas  industri,  serta  kebijakan  teknis pengembangan  

industri  di  bidang  industri  minuman,  hasil tembakau, dan bahan penyegar. Dalam  

melaksanakan  tugas  sebagaimana  tersebut di atas, salah satunya diselenggarakan 

fungsi penyiapan  bahan  evaluasi  dan  pelaporan, pengumpulan  dan  pengolahan  

data,  serta  penyajian informasi  di  bidang  industri  minuman,  hasil tembakau, dan 

bahan penyegar. 

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terkait kinerja merupakan bagian dari 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan 

tata kepemerintahan yang baik. Siklus manajemen kinerja tersebut dimulai dari 

penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi 

pencapaian sasaran/kinerja. Perencanaan kinerja dilakukan melalui penyusunan 

dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian 

Kinerja (Perkin), dan Rencana Aksi atas kinerja. Dalam dokumen perencanaan tersebut 

telah ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang kemudian diukur 

pemenuhannya secara periodik. 

Pengukuran kinerja setiap Triwulan dilakukan untuk melihat besaran sasaran 

keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan, yang 

selanjutnya disampaikan melalui Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (PP39). Selain itu juga dilakukan pengukuran capaian Rencana 

Aksi setiap Triwulan. Pengukuran terhadap capaian indikator kinerja dalam Renstra, 

RKT dan Perkin dilakukan setiap tahun dan disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas 
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Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap 

pencapaian sasaran/kinerja dilakukan secara internal melalui Aplikasi Laporan 

Kegiatan Internal (ALKI) dan Monev Perkin setiap bulan dengan periode penyampaian 

laporan setiap triwulan. Di samping itu juga dilakukan pengisian aplikasi Monev yang 

dibuat oleh pihak eksternal yaitu Bappenas dan Ditjen Anggaran Kemenkeu. 

Dalam pengukuran dan evaluasi kinerja diperlukan penyediaan data kinerja 

antara lain: pertumbuhan industri, kontribusi PDB, nilai investasi, nilai ekspor dan 

impor, kontribusi ekspor, jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, produktivitas SDM, 

realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan.  

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah melakukan 

kunjungan kandidiat penerima award INDI 4.0 ke PT Indolakto, menghadiri Workshop 

Pengelolaan dan Evaluasi SAKIP, monitoring hibah BMN Pusat Pengembangan 

Industri Pengolahan Kakao Terpadu di Batang, dan menghadiri Workshop 

Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024, dengan realisasi fisik 40,00% dan realisasi 

keuangan sebesar 27,06%.  

 

b. Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar 

Industri minuman dan tembakau merupakan kelompok industri yang memiliki 

kedudukan strategis  bahkan  merupakan salah satu industri yang mampu bertahan 

dan berkembang sejak masa krisis sampai sekarang  Dengan tersedianya bahan baku  

di dalam negeri yang cukup melimpah dan  dapat diproses lebih lanjut  dapat 

meningkatkan   nilai tambah  yang  dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, 

serta memberikan konstribusi terhadap ketahanan pangan nasional serta peningkatan 

ekspor non migas ke manca negara. 

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar  melakukan pembinaan  terhadap industri minuman, 

hasil tembakau dan bahan penyegar agar industri tersebut tumbuh dan berkembang. 

Pembinaan tersebut dilakukan ke dalam berupa peningkatan sumber daya manusia 

dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk intern Kementerian Perindustrian, 

instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu 

pembinaan dilakukan pula terhadap  dunia usaha baik berupa upaya peningkatan  

iklim usaha,  peningkatan mutu produk, kerjasama antar industri dengan penyedia 

bahan baku dan melakukan promosi produk-produk industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar di dalam negeri maupun luar negeri. 

Untuk mengetahui program kegiatan dan pembinaan yang telah dilakukan  

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar beserta  hasil yang 

akan dicapai berupa perkembangan industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta masalah yang dihadapi 

oleh  industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dan  program kegiatan 
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yang telah dicapai dalam menunjang  perkembangan industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar  selama periode satu tahun. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah rapat koordinasi 

internal terkait realisasi Triwulan I dan target capaian kinerja Tahun 2019,  menghadiri 

Bilateral Meeting Rancangan RKP 2020, menghadiri Trilateral Meeting Pembahasan 

Renja K/L 2020, rapat koordinasi Satuan 3B TA 2020 dan pengisian Matrix Audit 

Kinerja, dan menghadiri Multilateral Meeting RKP 2020 Bidang Kesehatan terkait 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dengan realisasi fisik sebesar 50,00% dan realisasi 

keuangan sebesar 37,55%  

 

c. Sinkronisasi Program pengembangan industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar 

Seiring dengan perkembangan industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar, Kementerian Perindustrian telah menyusun program Industrial Policy. 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang menjadi prioritas 

pengembangan untuk jangka pendek dan panjang adalah industri pengolahan kopi, 

pengolahan buah, pengolahan tembakau dan industri pengolahan susu. Sedang 

pengembangan komoditi lainnya disesuaikan dengan potensi daerah yang 

bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, guna meningkatkan kinerja 

pengembangan industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, maka perlu 

adanya masukan-masukan dari daerah-daerah potensi, sehingga tersusun program 

pengembangan industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar secara 

nasional yang terpadu antara pusat dan daerah. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah koordinasi dan 

menghadiri Indonesia Industrial Summit 2019, menghadiri rapat koordinasi 

administrasi keuangan Ditjen Industro Agro, dan Sinkronisasi Program 

Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar ke Bogor, 

dengan realisasi fisik sebesar 55,00% dan realisasi keuangan sebesar 43,18%. 

 

d. Penerapan Budaya 5K dan Gerakan Nasional Tertib Arsip di Lingkungan 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Arsip adalah rekaman kegiatan dan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat 

dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan 

untuk: menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, 

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
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kemasyarakatan dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan 

nasional; menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti 

yang sah; menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemafaatan arsip 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjamin perlindungan 

kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan 

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; mendinamiskan penyelenggaraan 

kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; menjamin 

keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menjamin keselamatan aset 

nasional dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya, pertahanan, serta keamanan 

sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.  

Seiring dengan proses untuk mewujudkan reformasi birokrasi Aparatur 

Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, salah satunya adalah dengan 

melakukan tata kelola manajemen modern menuju pelayanan prima. Berkenaan 

dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian melakukan penerapan konsep 

Budaya Kerja 5K. Konsep 5K telah diterapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah 

Jepang untuk meningkatkan pelayanan prima organisasi pemerintah yang dikenal 

dengan konsep 5S. Oleh karena secara empiris telah terbukti dapat meningkatkan 

pelayanan prima dalam sebuah organisasi, maka istilah 5S yang merupakan 

kepanjangan dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke dapat diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia menjadi keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian dan 

kedisiplinan dengan harapan akan dapat membangun perilaku individu dan kelompok 

kerja organisasi untuk bekerja dengan benar, baik dan tepat sasaran. 

Dalam rangka menerapkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip sebagai upaya 

peningkatan kesadaran seluruh unit kerja di Kementerian Perindustrian dalam 

penyelenggaraan kearsipan, melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 131 

Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Kementerian 

Perindustrian, Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk wajib melaksanakan 

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di seluruh unit dan satuan kerja. 

Pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip merupakan wujud nyata 

pelaksanaan reformasi birokrasi guna membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis, terpercaya dan akuntabel. 

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) meliputi: tertib kebijakan kearsipan; 

tertib prasarana dan sarana kearsipan, tertib pengelolaan arsip, tertib pendanaan, 

tertib organisasi kearsipan, tertib SDM kearsipan. Tertib kebijakan kearsipan meliputi 

kewajiban penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis oleh lembaga negara dan 

penyelenggara pemerintahan daerah seperti tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem 

klasifikasi keamanan dan akses arsip, dan jadwal retensi arsip. Gerakan Nasional Sadar 

Tertib Arsip (GNSTA) juga meliputi tertib kebijakan dengan penerapan Norma Standar 
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Pengelolaan Kearsipan (NSPK) dan Pedoman Pengelolaan Kearsipan. Tertib 

pengelolaan arsip secara profesional dan modern dilakukan dengan pembuatan 

daftar arsip secara elektronik, menggunakan sistem informasi kearsipan dinamis, dan 

alih media arsip guna menjada keutuhan informasi arsip yang diterima.  

Menyikapi pola dan mekanisme perkembangan manajemen global, maka 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melakukan 

kegiatan Penerapan Budaya 5K dan Gerakan Nasional Tertib Arsip di Lingkungan 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang 

diselenggarakan setiap tahun dan hasilnya menyepakati melakukan pelayanan prima 

yang memuaskan masyarakat industri. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah pengadaan karung 

rafia dan box arsip dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan, 

koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan, dan  

pengadaan media penyimpanan disk dalam rangka pelaksanaan kegiatan alih media 

(digitalisasi) arsip, dengan realisasi fisik sebesar 45,00% dan realisasi keuangan 

sebesar 22,52%. 

 

9. Regulasi Terkait Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar 

a. Evaluasi Penerapan Kebijakan Tarif Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 

Industri Pengolahan Kakao 

Indonesia sebagai produsen biji kakao ketiga mempunyai peran sangat penting 

dalam memasok kebutuhan negara – negara konsumen cokelat dunia di Amerika dan 

Eropa yang tidak memiliki pohon kakao.Biji kakao merupakan bahan dasar untuk 

membuat cokelat, pada tahun 2016 menurut Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) 

produksi kakao Indonesia sekitar 340 ribu ton. Sebanyak 28 ribu ton (8%) biji kakao 

tersebut di ekspor ke luar negeri, sedangkan sisanya 312 ribu ton (92%)  diproses 

menjadi produk kakao olahan (cocoa butter, cocoa liquor, cocoa cake dan cocoa 

powder) oleh industri pengolahan kakao dalam negeri. Sedangkan untuk impor 

sebanyak 61 ribu ton sebagai campuran untuk mendapatkan aroma yang khas. 

Biasanya di impor dari Negara produsen lainnya seperti Pantai Gading dan Ghana  

Sejak penerapan bea keluar (BK) biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan 

No.67/PMK.011/2010 tahun 2010 ekspor biji kakao menurun secara drastis. Hal ini 

berdampak pada pertumbuhan industri pengolahan kakao dalam negeri. Beberapa 

perusahaan besar industri pengolahan kakao (cocoa grinding) menanamkan 

investasinya di Indonesia dan beberapa industri dalam negeri yang sempat tutup 

menjadi beroperasi kembali. Sejak tahun 2010 kapasitas Industri pengolahan kakao 

meningkat Kapasitas terpakai sejak tahun 2010 s.d 2017 telah bertambah sebesar 307 

% dibanding tahun 2009 dan kapasitas terpasang sebagai indikasi investasi naik 

sebesar 231,9 %. Berikut peningkatan kapasitas Industri Pengolahan Kakao   
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Tahun 

Kapasitas Terpasang 

( Ton ) 

Kapasitas Terpakai 

( Ton ) 

2007 345,000 159,934 

2008 345,000 172,827 

2009 345,000 130,054 

2010 360,000 151,420 

2011 560,000 268,000 

2012 660,000 310,000 

2013 735,000 324,000 

2014 765,000 392,000 

2015 800,000 414,000 

2016 800,000 392,000 

2017 800,000 465,000 

Sumber : Data Asosiasi Industri Kakao Indonesia  

 

Produk kakao olahan yang diproduksi oleh industri pengolahan kakao dalam 

negeri sebanyak 18% di pasarkan ke industri makanan dan minuman berbasis cokelat. 

Sedangkan sisanya 82% diekspor ke Negara penghasil cokelat seperti ke negara 

Eropa, Amerika, Malaysia dan Singapura. Di negara pengimpor produk kakao olahan 

kemudian diproses menjadi cokelat yang selanjutnya diekspor kembali ke Indonesia, 

sehingga sampai sekarang masyarakat luas hanya mengetahui bahwa produsen 

cokelat adalah Eropa/Amerika. Inilah penyebab mengapa produk makanan berbasis 

cokelat impor membanjiri pasar dalam negeri. 

Luas areal pengembangan kakao tahun 2017 mencapai 1,7 juta hektar dimana 

94,5% total areal merupakan perkebunan rakyat yang juga memberikan kontribusi 

penyediaan lapangan kerja bagi 1.627.025 kepala keluarga petani/pekebun, belum 

termasuk lapangan kerja dari sektor industri, jasa dan pendukung lainnya di bidang 

perkakaoan yang jumlahnya cukup besar.  

Penerapan BK ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku 

industri di dalam negeri dan menyeiimbangkan dukungan terhadap daya saing 

industri kakao di dalam negeri yang pada akhirnya berdampak kepada nilai tambah 

yang diterima petani kakao. Kebijkan tersebut tergantung pada harga di Teminal New 

York, pada akhir tahun 2016 sampai dengan Mei 2018 tarif Bea Keluar rata – rata 0 % - 

5%, menurut data BPS, ekspor biji kakao periode bulan Januari – Mei tahun 2018 

sebesar 12.116 ton meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 

yang hanya sebesar 8.355 ton. Hal ini dikarenakan turunnya harga biji kakao dunia 

(Terminal New York) yang cenderung menurunnya tarif BK di bawah 10% (Jan : 0%; 

Feb : 0%; Mar : 5%; Apr : 5% dan Mei 5%), sehingga akan mendorong ekspor biji 
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kakao meningkat yang seharusnya dapat diserap Industri di dalam negeri. Hal ini 

berdampak kepada Industri semakin sulit untuk industri mendapatkan biji kakao 

sebagai bahan baku dan dapat berdampak pada peningkatan ekspor biji kakao ke 

luar negeri, sehingga pasokan bahan baku industri berkurang. 

Harga biji kakao dunia yang cenderung turun juga dibarengi oleh produksi biji 

kakao di dalam negeri yang menurun, sehingga para pelaku usaha industri semakin 

kekurangan bahan baku. Sedangkan jika dilakukan impor beban pajak industri yang 

harus diterima oleh pelaku usaha industri adalah sebesar 17,5% (bea masuk 5%, PPN 

10% dan PPH 2,5%). Sementara produk kakao olahan asal ASEAN yang masuk ke 

Indonesia bea masuknya 0% sejak berlakunya AFTA. Akibatnya harga produk kakao 

olahan seperti cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter dan cocoa cake yang diproduksi 

oleh Industri di dalam negeri belum mampu bersaing  dengan Negara ASEAN seperti 

Malaysia dan Singapura. 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 adalah rapat 

persiapan groundcheck lahan kakao yang dilaksanakan di Jakarta, Ground Checking 

lahan kakao di Kab. Lampung Tengah, Kab. Bulukumba, dan Kab. Bone, rapat 

pembahasan groundcheck data luas area dan produksi kakao di Sulsel, dan verifikasi 

data industri kakao pada PT. Papandayan Cocoa Industri, dengan realisasi fisik sebesar 

45,00% dan realisasi keuangan sebesar 29,36%. 

 

(4). Peningkatan Kompetensi SDM Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

1. Pelatihan  CPPOB Berbasis Makanan dan Minuman 

a. Fasilitasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Industri 

Makanan dan Minuman 

Dalam menghadapi era globalisasi pasar terbuka dan semakin dekatnya realisasi 

ASEAN Economy Community maka kompetensi dari para pelaku industri menjadi salah 

satu hal yang paling penting. Pembangunan ekonomi yang tangguh dan kompetitif di 

kawasan ASEAN telah disepakati salah satunya melalui forum ASEAN Consultative 

Committee on Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group 

(ACCSQ-PFPWG). Kesepakatan saling pengakuan (MRA) terkait sistem inspeksi dan 

sertifikasi food hygiene sudah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN. 

Dengan demikian produk pangan olahan akan lebih mudah keluar/masuk ke Indonesia 

dan akan berdampak mengancam atau menjadi peluang untuk industri pangan olahan 

dalam negeri. Produsen lokal perlu meningkatkan penguasaan pasar dan kepercayaan 

konsumen terhadap keamanan dan mutu produk dalam bentuk penerapan Cara 

Produksi Pangan Olahan Yang Baik/CPPOB/GMP, yang merupakan salah satu upaya 

peningkatan daya saing serta perlindungan konsumen. Selain persyaratan keamanan dan 

mutu, dapat juga diberlakukan persyaratan lain seperti  label, kemasan dan halal.   
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Terkait dengan hal itu untuk menciptakan produk pangan yang aman dan higiene, 

serta guna melindungi konsumen dan peningkatan daya saing produk pangan olahan 

yang aman dan bermutu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan telah ditindak lanjuti dengan 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara 

Produksi Pangan Olahan Yang Baik / CPPOB (Good Manufacturing Practises)/GMP.  

Berdasarkan survey yang pernah dilakukan sebelumnya, penerapan CPPOB tersebut 

masih menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri, 

terutama yang berskala kecil dan menengah. Oleh karena itu perlu dilakukan 

peningkatan pemahaman/kompetensi sumber daya manusia (SDM) di industri minuman, 

hasil tembakau dan bahan penyegar melalui pembinaan dan pelatihan. Pelaksanaan 

Kegiatan Fasilitasi Penerapan CPPOB Industri Makanan dan Minuman yang merupakan 

salah satu program pengembangan vokasi industri di Kementerian Perindustrian TA 

2019, yaitu Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri. Pelatihan ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknis perusahaan mengenai penerapan 

CPPOB sehingga dapat menghasilkan produk pangan olahan yang bermutu dan aman 

untuk dikonsumsi. Pelaksanaan pelatihan melibatkan instruktur dan narasumber yang 

memiliki keahlian dan pengalaman dalam penerapan CPPOB di industri makanan dan 

minuman. 

 

2. Rancangan SKKNI/KKNI yang disusun di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar 

a. Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI dan Penerapannya di Industri Minuman, 

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 menempatkan 

peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagai salah satu fokus Pembangunan Jangka 

Menengah 2015 – 2019. Tenaga kerja Indonesia yang besar jumlahnya, apabila 

dapat ditingkatkan kualitasnya dan dapat dioptimalkan pendayagunaannya, akan 

dapat menjadi modal dasar pembangunan yang kuat dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional di pasar global. Untuk itu, maka 

seluruh instalasi peningkatan kualitas SDM Indnesia yang ada di berbagai sektor dan 

daerah, perlu dioptimalkan pemanfaatannya dan disinerjikan operasionalisasinya. 

Peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tenaga 

kerja pada dunia usaha/industri, perlu adanya hubungan timbal balik antara pihak 

industri sebagai pengguna tenaga kerja dengan pihak instansi pemerintahan terkait 

sebagai pembina industri. Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi telah menetapkan Peraturan No. PER. 08/MEN/X/2012 tentang Tata 

Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berisi uraian kemampuan kerja pada bidang yang 

spesifik yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan sikap kerja 
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dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan jabatan yang diakui secara 

nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem 

Pelatihan Kerja Nasional, SKKNI dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan 

mengacu pada Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional (KKNI) dan/atau jenjang jabatan. 

KKNI menjadi acuan dalam pemaketan atau pengemasan SKKNI ke dalam level atau 

jenjang kualifikasi. SKKNI dan KKNI merupakan pondasi dari pengembangan 

pelatihan berbasis kompetensi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, dan sebagai 

acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi oleh Lembaga 

Sertifikasi Profesi. 

Pada tahun 2015, Direktorat Industri Minuman dan Hasil Tembakau telah 

memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Hasil Tembakau 

(LSP-IHT). Pendirian LSP-IHT diinisiasi oleh 3 (tiga) asosiasi, yaitu GAPPRI, GAPRINDO 

dan FORMASI dan disahkan melalui Akte Notaris Sri Ambarwati, SH di Jakarta 

Nomor 16 tanggal 23 November 2015. Pada tanggal 15 Maret 2018, LSP- IHT resmi 

mendapatkan Sertifikat Lisensi dari BNSP Nomor : BNSP-LSP-1147-ID. Sebagai 

tindak lanjut dari Surat Kepala BNSP tentang Lisensi LSP-IHT tersebut adalah 

dilakukannya Witness atau penyaksian uji skema kompetensi oleh BNSP di TUK yang 

telah diverifikasi.  

Anggaran kegiatan ini awalnya diblokir dan baru terbuka blokirnya pada 

Triwulan II tahun 2019. Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2019 

adalah rapat koordinasi penyusunan RSKNNI Nomor 183 Tahun 2013, menghadiri 

FGD Penyusunan RSKKNI bidang industri kopi di BPSDMI, koordinasi dan monitoring 

pada kegiatan penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI   dengan realisasi fisik sebesar 

30,00% dan realisasi keuangan sebesar 7,37%. 

 

3. Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu 

a. Pembangunan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao 

Terpadu 

Kakao merupakan salah satu komoditas utama dan unggulan perkebunan dan 

berperan penting sebagai sumber devisa negara, sumber pendapatan petani, 

penyerapan tenaga kerja, terbentuknya pusat - pusat pertumbuhan, mendorong 

agribisnis dan agroindustri.  

Luas areal pengembangan kakao tahun 2017 mencapai 1,7 juta hektar dimana 

97% total areal merupakan perkebunan rakyat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. 

Indonesia juga merupakan negara produsen  kakao nomor 3 di dunia setelah Ghana 

dan Pantai Gading dengan total produksi pada tahun 2017  mencapai 290 ribu ton 

atau 9 % dari produksi kakao dunia (4,3 juta ton). Komoditas ini memberikan 

kontribusi penyediaan lapangan kerja bagi 1,7 Juta kepala keluarga petani, belum 

termasuk lapangan kerja dari sektor industri, jasa dan pendukung lainnya di bidang 

perkakaoan yang jumlahnya cukup besar. Perkebunan kakao rakyat  dapat 
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diintegrasikan dengan ternak sapi atau kambing, dimana kulit buah kakao dapat 

digunakan untuk pakan ternak, sementara kotoran ternak dapat digunakan untuk 

pupuk perkebunan kakao.  

Saat ini penanaman kakao sedang digiatkan karena cukup diminati oleh 

masyarakat. Keadaan ini terjadi karena tanaman kakao dapat dipanen setiap minggu 

sehingga dapat dijadikan jaminan penghasilan setiap bulan dengan harga yang cukup 

menarik. Hal ini sangat membantu perekonomian petani terutama dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, biaya menyekolahkan anak, pembayaran rekening listrik, 

dan sebagainya. 

Para peneliti agro dari Universitas Gadjah Mada (UGM) saat ini telah menerapkan 

skema Plasma inti untuk mendorong peningkatan produktivitas petani kakao melalui 

skema pemberdayaan masyarakat. Luas lahan kakao binaan dari UGM tercatat  9.000 

hektar yang tersebar di beberapa daerah seperti Batang, Pemalang, Ngawi, Ponorogo, 

Pacitan, Madiun, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Biji kakao yang dihasilkan adalah 

well fermented bean (biji kakao fermentasi) yang mempunyai harga jual lebih tinggi 

daripada biji kakao pada umumnya. Produkstivitas yang dihasilkan cukup baik yaitu 

sebesar 1 ton/ha. Untuk sementara, biji kakao tersebut hanya di ekspor ataupun dijual 

ke Industri dalam negeri.  

Untuk lebih meningkatkan penghasilan petani kakao, perlu dilakukan kegiatan 

pengolahan biji kakao agar diperoleh peningkatan nilai tambah (value added) 

komoditi kakao. Peningkatan nilai tambah hanya dapat dilakukan dengan teknologi 

pengolahan kakao mulai pasca panen (fermentasi), pengolahan sekunder (pasta 

coklat maupun bubuk coklat) dan pengolahan kakao menjadi produk jadi (coklat 

batang, permen coklat, dan biskuit coklat). 

Pembangunan Pengembangan Pusat Kompetensi Industri Pengolahan Kakao 

Terpadu yang terhubung langsung dengan kebun kakao berlokasi Kabupaten Batang, 

Jawa Tengah. Pada tahun 2017 dan 2018 telah dianggarkan kegiatan pengadaan 

mesin dan peralatan berkapasitas 6.000 ton/tahun yang akan menghasilkan produk 

cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake dan cocoa powder.  Berikut tahapan 

Pembangunan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu 

tahun 2017 dan 2018: 

 

No Tahun Nilai Output Dampak 

1 2017 Rp. 48.422.469.600 - 1 Set Mesin/Peralatan 

menghasilkan Produk 

Cocoa Liquor Block 

- 1 Unit Generator Set 

(Mesin/Peralatan  

pendukung) 

- 2 Unit Timbangan Digital 

Duduk (Mesin/Peralatan 

Pendukung) 

- Plasma inti Rakyat 

binaan UGM mulai 

menanam atau merawat 

tanaman kakao kembali  

karena ada jaminan 

pasar. 

- Kebun inti kakao yang  

sudah rusak mulai 

diperbaiki dan dirawat 
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2 2018 Rp. 18.524.610.000 - 1 Set Mesin/Peralatan 

Menghasilkan produk 

Cocoa Butter, Cocoa Cake 

dan Cocoa Powder 

dari hama  Hasil biji 

basah dari petani 

ditampung dan 

difermentasi.  

 

Untuk tahun 2019 akan dilaksanakan optimalisasi teknologi mesin dan peralatan 

industri pengolahan kakao berupa pengadaan mesin deodorizer untuk penetralisasi 

aroma cocoa butter, penambahan tangki dan peralatan pendukung lainnya.   

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 kegiatan ini belum dapat 

dilaksanakan dikarenakan anggarannya masih terkena blokir. Namun demikian telah 

dilakukan penghimpunan informasi terkait rencana Pembangunan Pusat 

Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu Tahap III dengan 

penerapan industri 4.0. 

 

b. Peningkatan Kompetensi dan Diversifikasi Produk Kakao 

Biji kakao adalah hasil utama dari tanaman kakao yang memiliki nutrisi penting 

bagi manusia seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Biji kakao juga banyak 

mengandung senyawa-senyawa penting yang bermanfaat bagi kesehatan, antara lain 

katekin dan epikatekin yang terdapat dalam konsentrasi tinggi, serta sejumlah kecil 

anthocyanin (terutama cyanidin glycosides) dan flavonols (quercetin glycosides). 

Senyawa-senyawa tersebut berpotensi sebagai antioksidan, antibakteri, memperbaiki 

fungsi endothelial, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sensivitas insulin dan 

memperbaiki fungsi platelet. 

Berdasarkan data International Cocoa Organization  (ICCO)  produksi biji kakao 

Indonesia sebesar 290.000 ton pada tahun 2017/2018 menempati urutan ketiga 

produsen kakao dunia setelah Pantai Gading (2.200.000 ton) dan Ghana (970.000 ton).  

Kakao di Sulawesi Tenggara merupakan salah satu komoditas unggulan dari dua 

komoditas unggulan industri agro. Komoditas unggulan yang kedua yaitu industri 

pengolahan rumput laut. Namun kakao telah di tetapkan sebagai pilihan prioritas 

pertama tanpa mengesampingkan komoditas lainnya. Selain itu Provinsi Sulawesi 

Tenggara merupakan salah satu fokusnya ditujukan pada peningkatan nilai tambah 

komoditas kakao. Data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa 

propinsi Sulawesi Tenggara termasuk daerah terluas penghasil kakao terbesar kedua 

di Indonesia setelah Sulawesi Tengah yaitu seluas 255.779 Ha. 

Hasil produksi kakao Sulawesi Tenggara sebagian besar diekspor dalam bentuk 

bahan mentah berupa biji kakao kering. Hal ini cukup memprihatinkan karena tidak 

diolah untuk mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri. Untuk itu 

diperlukan peningkatan mutu dan nilai tambah dari produk kakao melalui 

pengembangan produk jadi produk setengah jadi. Upaya tersebut dapat ditempuh 

antara lain melalui pengembangan, pendidikan dan penelitian melalui lembaga 

pendidikan.  
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Universitas Halu Oleo di Sulawesi Tenggara merupakan lembaga pendidikan yang 

focus terhadap pengembangan kakao nasional terutama di wilayah Sulawesi. Saat ini 

untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian dalam mengembangkan produk kakao 

hanya mempunyai mesin dan peralatan mini hanya sampai menghasilkan produk 

cocoa liquor. Produk tersebut merupakan turunan pertama dari bahan baku biji 

kakao. Dengan perkembangan produk saat ini dibutuhkan mesin dan peralatan 

pengolahan kakao sampai dengan produk cocoa butter dan cocoa powder bahkan 

sampai produk makanan dan minuman berbasis cokelat. 

Kegiatan tersebut juga sekaligus dapat mengedukasi pelaku usaha kecil dan 

menengah di wilayah Sulawesi Tenggara sehingga meningkatkan pendapatan pelaku 

usaha kakao dan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan ekonomi lokal 

berbasis kakao. 

Namun demikian sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 kegiatan ini belum 

dapat dilaksanakan dikarenakan anggarannya masih terkena blokir. 

 

4. Pelatihan SDM di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Untuk meningkatkan jumlah SDM yang terlatih di bidang industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar, pada tahun 2018 Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar berencana melaksanakan bimbingan teknis di daerah, 

yaitu :  

a) Bimtek Industri Pengolahan Kakao 

b) Bimtek Industri Pengolahan Teh 

c) Bimtek Industri Hasil Tembakau 

d) Bimtek Teknologi Pengolahan Susu  

e) Bimtek Industri Pengolahan Kopi 

f) Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Rangka Penerapan SNI Wajib Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

g) Bimtek Industri Pengolahan Hasil Hortikultura 

Namun demikian anggaran kegiatan-kegiatan tersebut baru dibuka blokirnya pada Triwulan 

II Tahun 2019 dan masih memerlukan penyamaan persepsi mengenai bentuk pelaksanaan 

kegiatan sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan pada triwulan ini. 

 

 (5).  Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

1.  Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan  

Realisasi keuangan untuk output Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut 

dan Perikanan adalah sebesar Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik sebesar 5%, berupa usulan 

lelang ke ULP. Kegiatan diubah dari yang semula Pihak III menjadi kegiatan swakelola. 
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2.   Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan 

Hasil laut dan Perikanan  

Realisasi keuangan untuk output Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong 

Iklim Investasi Industri Makanan Hasil laut dan Perikanan adalah sebesar Rp. 759.180.000,- 

atau 58,52% dan realisasi fisik sebesar 58,78%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing 

kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan  

Pada Triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah  

 Rapat persiapan 

 Rapat dalam rangka Permenperin 10 Tahun 2017 

 Rapat pembahasan Permenperin 10 Tahun 2017 

 Rapat pembahasan permohonan untuk Perubahan Dana Pungutan Ekspor 

Sawit  

 Rapat penyusunan rekomendasi iklim usaha Pengolahan Hasil Perkebunan 

 Rapat Penunjukan Lembaga Verifikasi dalam rangka Pemberian Rekomendasi 

Impor Gula 

 Rapat penyusunan AHTN 2022 komoditi gula 

 Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Perindustrian SNI GKR tanggal 15 Mei 

2019 

b. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan 

dan Peternakan  

Pada Triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah  

 Rapat persiapan 

 Rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan bahan baku komoditas perikanan 

bagi industri pengolahan ikan 

 Rapat penyusunan RIA dalam rangka penyusunan kebijakan pada bidang 

industri makanan 

 Rapat koordinasi industri pakan ikan 

 Rapat pembahasan pemenuhan kebutuhan garam bagi industri makanan 

 Rapat pembahasan kebutuhan jagung bagi industri pakan ternak 

 Rapat penyusunan Rancangan Permenperin tentang jaminan ketersediaan dan 

penyaluran jagung 

 Rapat tindak lanjut pembahasan pelaksanaan rencana aksi pengembangan 

industri rumput laut 

c. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman 

Pangan  

Pada Triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah  

 Rapat persiapan 
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 Rapat Evaluasi BMDTP TA 2018 

 Rapat Penyusunan Data Bahan Baku Jagung dan Gandum 

 Rapat Pembahasan RPP Kemanan Pangan  

 Rapat Ketentuan Cerobong Industri Terigu 

 Rapat Permenperin No. 59/M-IND/PER/7/2015 

 Rapat Usulan BMDTP Jagung 

 Rapat Usulan BMDTP Kacang Almond 

 

3. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat  

Realisasi keuangan untuk output Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan 

Konsumsi Pangan Olahan Sehat adalah sebesar Rp. 98.968.000,- atau 13,2% dan realisasi 

fisik sebesar 34,87%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Koordinasi dengan stakeholder terkait 

 Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan seminar dan sosialisai Peningkatan 

Konsumsi Produk Olahan Ikan 

b. Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis 

Bahan Baku Lokal 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Koordinasi dengan stakeholder terkait 

 Rapat Persiapan Germas 

 Koordinasi ke Blora dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan 

Sosialisasi 

 

4. Partisipasi Pada Forum Kerjasama Internasional Terkait Produk Industri Makanan, 

Hasil Laut Dan Perikanan 

Realisasi keuangan untuk output Partisipasi Pada Forum Kerjasama Internasional 

Terkait Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah sebesar                    

Rp. 599.883.000,- atau mencapai 47,01% dan realisasi fisik sebesar 59,73%. Capaian 

pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Partisipasi Pada Forum Kerjasama Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 

 Rapat persiapan kegiatan 

 Rapat Persiapan Sidang ke-26 CCFO 



62 

 

 Partisipasi pada sidang ke-26 CCFO di Kuala Lumpur 

 Kunjungan Kerja ke PT Chiel Jedang di Incheon Korea Selatan 

 Koordinasi Pelaksanaan Sidang International Sugar Organization di Cairns 

Australia 

 Rapat Kunjungan Kerja BPPT terkait Kebijakan Hilirisasi Minyak Sawit Dalam 

Negeri 

b. Partisipasi Pada Forum Kerjasama Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Rapat komite nasional codex Indonesia 

 Rapat penyusunan AHTN Tepung Semolina dan Jagung 

 Partisipasi pada sidang ke-26 CCFO di Kuala Lumpur 

 Rapat Usulan Subpos Jagung 

 Koordinasi Ke Bogor dalam rangka persiapan sidang 

c. Penyusunan dan Perumusan Posisi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Pada Sidang Kerjasama dan Standarisasi Internasional 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Rapat koordinasi penyusunan posisi runding pada review on Border Trade 

Agreement (BTA) 1970 Indonesia-Malaysia 

 Partisipasi pada Sidang IJEPA ke-6 di Yogyakarta 

 Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam rangka sidang Codex 

Committee Fats and Oils (CCFO) ke-26 

 Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pengembangan Pusat Inovasi dan 

Pengembangan SDM Industri 4.0 

 Kunjungan Kerja ke Cheiljedang - Korea Selatan 

 Partisipasi pada sidang 26th rcep di Melbourne 

d. Partisipasi Pada Forum Kerjasama Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan 

dan Peternakan 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Rapat persiapan sidang ke-25 RCEP-TNC and related meetings 

 Pertemuan ke-7 Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red 

Meat and Cattle Sector 

 Partisipasi pada Sidang RCEP-TNC ke 25 di Bali  

 Rapat pembahasan dokumen design program Indonesia-Australia Partnership 

on Food Security in The Red Meat and Cattle Sector 
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5. Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan 

Realisasi keuangan untuk kegiatan Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah sebesar Rp. 553.684.000,- atau 25,77% dan 

realisasi fisik sebesar 39,67%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan 

adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan dan Revisi SNI Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Rapat PNPS Komtek 67-04  

 Ratek-1 Revisi SNI Tepung Ketan 

 Rapat Revisi Permenperin 59 Tahun 2015 

 Ratek-1 Revisi SNI Tepung Jagung 

 Ratek-1 SNI Tepung Roti 

 Koordinasi dalam rangka penyusunan SNI 

b. Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Rapat Pembahasan Konsep Permenperin tentang Pemberlakuan SNI Minyak 

Goreng Sakit Secara Wajib 

 Rapat Teknis -1 RSNI Minyak Goreng Kelapa 

 Rapat Teknis Revisi SNI Cocoa Butter Alternative, rapat teknis Penyusunan 

RSNI Santan 

 Koordinasi dengan stakeholder terkait 

c. Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Hasil Laut, Perikanan dan 

Peternakan 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 

 Rapat persiapan kegiatan 

 Koordinasi dengan stakeholder terkait 

 Kunjungan ke industri dalam rangka penyusunan SNI Industri Pengolahan 

Daging 

 Monitoring implementasi terhadap peraturan terkait izin edar untuk produk 

olahan daging 

 Rapat Teknis-1 Penyusunan RSNI Karaage 

 Rapat Teknis-1 Penyusunan RSNI Rendang Daging 

 Rapat Teknis-1 Penyusunan RSNI Dendeng Daging 
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6. Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan  

Realisasi keuangan untuk output Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan  

adalah sebesar Rp 0,- atau 0% karena anggaran untuk kegiatan pada output ini masih 

diblokir, namun telah mengajukan usulan lelang Pra-Dipa sehingga realisasi fisik sebesar 

15%, yaitu telah dilakukan penandatagan kontrak Verifikasi Kebutuhan Ikan sebagai 

Bahan Baku dan Bahan Penolong bagi Industri. 

 

7. Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan  

Realisasi keuangan untuk output Rancangan Skkni/kkni Industri Makanan, Hasil Laut 

dan Perikanan adalah sebesar Rp. 362.528.000,- atau 30,21% dan realisasi fisik sebesar 

34,5%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan RSKKNI Bidang Industri Minyak Goreng Kelapa 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Rapat Pembahasan Persiapan Penyusunan RSKKNI Minyak Goreng Kelapa 

 Forum Group Discussion Kopra 

b. Penyusunan RSKKNI Industri Pengolahan Daging 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Rapat Teknis – 1 penyusunan RSKKNI Industri Pengolahan Daging 

 Koordinasi dengan stakeholder terkait 

 Rapat Teknis-2 Penyusunan RSKKNI Industri Pengolahan Daging 

 Pembahasan draft KKNI Industri Pengolahan Daging 

c. Penyusunan RSKKNI Industri Biskuit Sub Bidang Produksi 

Pada triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 

 Rapat persiapan 

 Rapat Teknis – 1 penyusunan Rskkni Biskuit 

 Koordinasi dengan stakeholder terkait 

 

8. Komoditi Yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut 

dan Perikanan 

Realisasi keuangan untuk output Komoditi Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib 

Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah sebesar Rp.331.277.000,- atau 

33,61% dan realisasi fisik sebesar 37,25%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing 

kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Pengawasan Penerapan SNI Wajib Produk Industri Pengolahan Hasil 

Perkebunan 
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Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 

 Rapat persiapan kegiatan 

 Pengawasan SNI Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib 

 Evaluasi Stok Persediaan Raw Sugar dan Gula Kristal Rafinasi 

b. Pengawasan SNI Wajib Produk Industri Hasil Tanaman Pangan 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 

 Rapat persiapan  

 Rapat identifikasi perusahaan tepung terigu  

 Rapat penyusunan pedoman pengawasan SNI terigu 

 Pengawasan di Eastearn Pearl Flour Mills 

 Pengujian Contoh Terigu PT. Eastern 

 Pengambilan Sampel oleh PPC Tepung Terigu di PT. Agri First Indonesia dan 

PT. Halim Sarigandum 

 Pengawasan di PT Sriboga dan PT. Sariinti 

 Pengawasan di PT. Agrifirst dan PT. Halim Sari Gandum 

 Biaya PPC Pengawasan di PT. Sriboga dan PT. Sariinti 

 

9. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha 

Realisasi keuangan pada output Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan dan Tata 

Usaha sebesar Rp. 680.967.000,-  atau sebesar 46,95% dengan capaian fisik sebesar 

50,44%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 

 Rapat persiapan kegiatan 

 Kunjungan ke PT. Karya Mina Putra dan PT. Holi Mina Jaya di Rembang 

 Kunjungan Kerja Ke PT. Rejoso Manis Indo di Blitar 

 Kunjungan Kerja ke PT. Kebun Tebu Mas di Lamongan 

 Koordinasi terkait penyusunan RIA Rancangan Peraturan di Lingkup Ditjen 

Industri Agro 

 Kunjungan ke PT. Aruna Industri Bintan terkait pengembangan indsutri 

tripang 

 Koordinasi dalam rangka serah terima BMN 

 Survey dan Monitoring Industri Pengolahan Ikan 

 Monitoring Bantuan Mesin/Peralatan Pengemas Tempe 

 Rapat Koordinasi Hibah Barang Milik Negara (BMN) Bantuan Mesin dan 

Peralatan 
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b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut 

dan Perikanan 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 

 Rapat persiapan kegiatan 

 Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan persiapan pelaksanaan 

kegiatan tahun 2019 

 Rapat penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan TA 2019 dan penyusunan 

rencana penarikan dana TA 2019 

 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan TA 2019 

 Rapat peningkatan ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan 

 Rapat Penyusunan Roadmap Industri 4.0 Sektor Industri Makanan dan 

Minuman 

 Kunjungan ke PT. Schneider Electric Manufacturing dalam rangka Industri 4.0 

 Peluncuran program vokasi industri wilayah Jawa Timur 

 Rapat Koordinasi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro Tahun 

2019, Di Yogyakarta 

 Rapat Koordinasi Lingkup Berantan 

 Sosialisasi Obyek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI) di Bandung 

 Monitoring Bantuan Mesin dan Peralatan TA 2018 

 Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan Prioritas TA 2020 

 Rapat Pembahasan Permenperin Nomor 30 Tahun 2017 

 Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan TA 2020 

 Koordinasi terkait pelaksanaan Indonesia Industrial Summit 

 Kunjungan ke PT. Indolakto dalam rangka pemberian penghargaan Industri 

4.0 

 Koordinasi terkait pelaksanaan bantuan mesin dan peralatan serta 

pelaksanaan hibah 

c. Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut dan 

Perikanan 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 

 Rapat persiapan kegiatan 

 Rapat koordinasi perlambatan pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman 

tahun 2018 serta peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan dan 

Minuman 

 Peluncuran Kegiatan Vokasi di Makassar 

 Rapat Koordinasi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro Tahun 

2019 Di Yogyakarta 
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 FGD Kegiatan Penelitian PSEKP 

 Peluncuran Program Vokasi di Jawa Timur 

 Peluncuran Program Vokasi di Jawa Tengah 

 Peluncuran Program Vokasi di Jawa Barat 

 Konsinyering tindaklanjut MoU Kemenperin dengan NRC 

 Koordinasi dan evaluasi administrasi 

 Workshop pengelolaan dan evaluasi SAKIP 

 Kunjungan ke Stakeholder terkait 

 Penyusunan rancangan peraturan presiden tentang kebijakan industri 

nasional 2020-2024 

 

(6).  Peningkatan Kompetensi SDM di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan  

Realisasi keuangan untuk output Peningkatan Kompetensi Sdm di Sektor Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah sebesar Rp 12.934.000,- atau 0,66% dengan 

realisasi fisik sebesar 6,15%. Capaian untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan Dan Pelatihan Sdm Industri Terkait Jaminan Produk Halal 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 

 Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan 

b. Pendidikan Dan Pelatihan SDM Industri Terkait Sistem Manajemen Keamanan 

Pangan 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 

 Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan 

c. Bimtek Sistem Manajemen Mutu Untuk Industri Pengolahan Minyak Goreng 

d. Pendidikan Dan Pelatihan Sdm Industri Pengolahan Kelapa 

 

(7).  Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro 

1. Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2024 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.550.000.000,-, indikator 

keluaran berupa 1 dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 

2020-2024. Sampai dengan triwulan II, realisasi keuangan output Penyusunan Rencana 

Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2024 adalah sebesar 6,61% dan 

realisasi fisik sebesar 7,04%. Pada awal triwulan II, anggaran kegiatan ini mengalami 

pemblokiran sehingga rencana kegiatan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. 

Mengingat pentingnya kegiatan ini karena dokumen Renstra merupakan dokumen Kinerja 

wajib yang harus disusun baik tingkaat eselon II maupun eselon I di Lingkungan Direktorat 

Jenderal industri Agro maka sampai akhir triwulan II terus dilakukan koordinasi dengan 

pihak-pihak terkait (Inspektorat Jenderal Kemenperin/APIP, Biro Perencanaan Kemenperin 
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dan Ditjen Anggaran Kemenkeu) dalam rangka buka blokir kegiatan Penyusunan Rencana 

Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2024. 

 

2. Peta Pemanfaaatan Energi Alternatif Potensial Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri 

Agro 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 763.745.000,-, dengan indikator 

keluaran berupa 1 kajian. Sampai dengan triwulan II realisasi keuangan untuk kegiatan ini 

adalah sebesar 1,01%, dan realisasi fisik sebesar 3,50% dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan berupa rapat persiapan kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dengan tim 

tenaga ahli.  

 

3. Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Daya Saing dan Kerjasama Di Sektor 

Industri Agro 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.056.099.000,-, dengan 

indikator keluaran berupa 3 rekomendasi. Sampai dengan triwulan II, realisasi keuangan 

adalah sebesar 30,15% dan realisasi fisik sebesar 38,83% dengan kegiatan-kegiatan yang 

telah dilaksanakan yaitu: 

 Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim Usaha Sektor Industri Agro 

- Rapat Persiapan FGD Penyusunan Regulatory Impact Analysis (RIA) Rancangan 

Permenperin 

- FGD Penyusunan Regulatory Impact Analysis (RIA) Rancangan Permenperin 

tanggal 11-13 april 2019 di Bali 

- Keiikutsertaan Rapat Pembahasan Transposisi HS 2012-2017 dalam kerangka 

AHKFTA dan Reciprocal Arrangement dalam kerangka AKFTA, pada tanggal 10 

Mei 2019 di Bogor 

- Pendampingan delegasi Taiwan Company Visit dalam rangka 1st Food Dialogue  

- Koordinasi dengan BBIA terkait Persiapan Food Dialogue Indonesia - Taiwan 

2019  

 Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Industri dan Sarana 

Prasarana Industri Sektor Industri Agro 

- Rapat Rapat Pembahasan Penyusunan AHTN 2022 di Sektor Industri Agro 

tanggal 15 Mei 2019 

- Verifikasi data melalui Groundcheck lahan kakao di Lampung Timur tanggal 28 

April - 1 Mei 2019 

- Menghadiri Rapat Teknis SNI di Bogor tanggal 9-10 Mei 2019 

- Rapat Perumusan dan Pelaksanaan Kebjiakan di Bidang Sumber Daya Industri 

dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri Agro 

- Menghadiri undangan pembahasan Daftar Negatif Investasi di Sektor Industri 

Agro , pada tanggal 14-15 Juni 2019 di Bandung 
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 Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasional 

- Rapat Pembahasan Food Dialogue Indonesia - Taiwan pada Kegiatan 

Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasional 

tanggal 10 April 2019 

- Rapat Pembahasan The 1st Indonesia - Taiwan Food Dialogue Kegiatan 

Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasional 

pada tanggal 23 April 2019 

- Rapat Pembahasan Rencana Kegiatanahan Export Coaching bagi Dunia Usaha 

Sektor Industri Agro pada tahun 2020 Kegiatan Penyusunan Posisi Runding 

Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasinal pada tanggal 24 Juni 2019 

- Rapat Pembahasan Tindak Lanjut The 1 st Indonesia - Taiwan Food Dialogue 

pada kegiatan Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam 

Kerjasama Internasional pad tanggal 26 Juni 2019.  

- Pelaksanaan The 1st Food Dialogue Indonesia - Taiwan pada tanggal 02 Mei 

2019 

- identifikasi peraturan terkait penyusunan posisi runding sektor Industri Agro 

dalam kerjasama Internasional, pada tanggal 22 - 24 Mei 2019 di Bandung 

- Menghadiri Rapat Pembahasan persiapan 28th ACCSQ-PFPWG Meetings, pada 

tanggal 11-12 Juni 2019 di Bogor 

-  Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian ke Hannover Messe 2019 dan 

Koordinasi Persiapan Indonesia Sebagai Official Partner Country Hannover 

Messe 2020, pada tanggal 30 Maret - 6 April 2019 di Hannover 

- Menghadiri undangan 11th Meeting of the AANZFTA FJC and related meetings, 

pada tanggal 30 April - 4 Mei 2019 di Melbourne, Australia. 

- Pertemuan Bilateral Indonesia-Canada Saat Prep-SOEM for the 25th ASEAN 

Economic Minister's Retreat 

 Penanganan Permasalahan Aktual 

- FGD Penilaian Usulan Proyek K/L Tahun 2019 Pada Tanggal 27-28 Mei 2019 di 

Bogor 

 Identifikasi Ceruk (Niche) Kebutuhan Industri Agro Menghadapi Pasar Global Di Era IR 

4.0 

- Rapat Pembahasan Penyusunan Identifikasi Ceruk (Niche) Kebutuhan Industri 

Agro Menghadapi Pasar Global di Era IR 4.0 pada tanggal 23 April 2019  

- Rapat Pembahasan Penyusunan Smart Regulation Dalam Rangka Identifikasi 

Ceruk (Niche) Kebutuhan Industri Agro Menghadapi Pasar Global di Era IR 4.0 

pada tanggal 17 Mei 2019 

- Rapat Pembahasan Penyusunan Smart Regulation Dalam Rangka Identifikasi 

Ceruk (Niche) Kebutuhan Industri Agro Menghadapi Pasar Global di Era IR 4.0 

pada tanggal 17 Juni 2019 
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4. Tata Kelola dan Pemindahtangan Barang Milik Negara Di Ditjen Industri Agro 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 792.872.000,-, dengan indikator 

keluaran berupa 1 laporan. Realisasi keuangan output ini adalah sebesar 3,85%, dengan 

realisasi fisik sebesar 18,39% dimana kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II antara 

lain: 

 Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 

- Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BMN Tanggal 23 Mei 2019  

- Penjajakan Rapat Koordinasi Penertiban Penatausahaan BMN tanggal 17-19 Juni 

2019 

 Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara 

- Identifikasi Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara periode 

Triwulan II tahun 2019  

  

5. Perencanaan 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 63.700.000,-, indikator keluaran 

berupa 1 Laporan. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar 46,01% 

dan realisasi fisik sebesar 61,18%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

tercapainya output adalah sebagai berikut: 

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

- Rapat Penyusunan Program Kegiatan Ditjen Industri Agro TA 2020 tanggal 24 

april 

- Rapat Persiapan Usulan Revisi Anggaran 2019 tanggal 26 april 

- Rapat Persiapan Triatrial Meeting Pagu Indikatif 2020 tanggal 7 mei 

- Rapat Penyusunan Program Kegiatan Setditjen Industri Agro TA 2020 dan 

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Setdijen Industri Agro TA 2019 tanggal 17 mei  

- Rapat Penyusunan Program Kegiatan Ditjen Industri Agro TA 2019 tanggal  14 

25 Juni 2019 

6. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 8.176.559.000,-, indikator   

keluaran berupa 1 Layanan. Sampai triwulan II realisasi keuangan telah mencapai sebesar 

32,78% dan realiasasi fisik sebesar 42,92%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

untuk mencapai output ini meliputi : 

 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 

- Rapat Pembahasan Penyerapan Anggaran TA 2019 pada tanggal 2 April 2019 

- Menghadiri Undangan Penyusunan Kegiatan Prioritas TA 2020 Direktorat 

Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Pada Tanggal 6 Mei 2019 di Bogor 
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- Menghadiri Undangan FGD Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan 

Indonesia dan mendorong Ekspor Produk Bernilai Tambah dan Berdaya Saing 

Pada Tanggal 7 Mei 2019 di Bogor 

- Menghadiri Undangan FGD Penilaian Usulan Proyek K/L Tahun 2019 Pada 

Tanggal 27 Mei 2019 di Bogor 

- Rapat Persiapan Usulan Revisi Anggaran 2019 pada tanggal 15 Mei 2019 

- Rapat Koordinasi Penyusunan Usulan Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 

2019 pada tanggal 12 Juni 2019 

 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 

- Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyusunan Rencana 

Strategis Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2024 

- Rapat Pleno Evaluasi SAKIP 2018 Direktorat Jenderal Industri Agro 

- Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Rapat Evaluasi SAKIP unit Eselon I DJIA tahun 

2018 

- Keikutsertaan dalam Rapat Evaluasi Final RPJMN 

- Keikutsertaan dalam rapat Entry Meeting penilaian SAKIP eselon II dan I DJIA 

tahun 2018 

 Pengelolaan Data dan Informasi 

- Keikutsertaan dalam pelaksanaan Pengelolaan Data Dan Informasi Triwulan II  

- Pengumpulan Data Industri Terkait Kegiatan Monitoring , Analisis dan 

Penyebaran Informasi Perkembangan Industri Agro Triwulan II 

 Pengelolaan Keuangan 

- Rapat Penyamaan Persepsi Pelaksanaan Anggaran di Jakarta tanggal 8 Mei 2019 

- Monitoring dan evaluasi percepatan realisasi anggaran TW II TA 2019  

- Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan TA 2019 

 Pengelolaan Perbendaharaan 

- Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan triwulan II 

- Keikutsertaan dalam Focus Group Discussion Implementasi Aplikasi SAKTI tahap 

II di KPPN Jakarta II 

- Konsultasi Surat Perintah membayar TA 2019 di KPPN Jakarta VII 

- Konsultasi terkait aplikasi BPP TA 2019 di KPPN Jakarta VII 

- Pelaksanaan rapat sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan 

keuangan Ditjen Industri Agro TA 2019 di Jakarta tanggal 25 April 2019  

- Rapat Koordinasi Administrasi Keuangan Direktorat jenderal Industri Agro TA 

2019 di Jakarta tanggal 14 Juni 2019 

- Pelaksanaan Entry Meeting Audit Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2018 

tanggal 19 Maret 2019 di Jakarta 
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 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal 

- Rapat pembahasan Implementasi pengawasan pencemaran udara dalam rangka 

penilaian PROPER kegiatan Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal pada 

tanggal 26 April 2019 

- Rapat Pembahasan Revisi Lampiran Permenperin No 30 tahun 2017 di Sektor 

Industri Agro pada Keg Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal tgl 23 Mei 

2019 

 Pengelolaan Kepegawaian 

- Terlaksananya Diklat Persiapan Pensiun Direktorat Jenderal Industri Agro 

tanggal 19 - 21 Juni 2019 pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur 

Melalui kegiatan Diklat Persiapan Masa Pensiun 

- Persiapan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sdm Direktorat Jenderal Industri 

Agro Melalui Character Building Training Sumber Daya Manusia (sdm) 

Direktorat Jenderal Industri Agro 

 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 

- Temu Usaha Menteri Perindustrian Dengan Pelaku Usaha Dalam Rangka Upaya 

Peningkatan Ekspor Sektor Industri pada tanggal 29 Maret 2019 di Surabaya 

- Menghadiri undangan Indonesia Industrial Summit 2019 

 Pelayanan Rumah Tangga 

- Pelaksanaan Bazar Lebaran Ditjen Industri Agro 21-29 mei 2019 

 Pelayanan Humas dan Protokoler 

- Pengumpulan bahan dan Koordinasi Kehumasan dalam kegiatan Pelayanan 

Humas dan Protokoler di Jawa Barat, pada tanggal 27-28 Mei 2019 di Bogor 

- Identifikasi dan koordinasi kehumasan sektor Industri Agro dalam Kegiatan 

Pelayanan Humas dan Protokoler, pada tanggal 28-29Mei 2019 di Bandung 

 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi 

- Terlaksananya pembahasan lanjutan dan persiapan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi bulan Juni 2019 

 

 

7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.606.830.000,-, indikator   

keluaran berupa 1 Layanan. Realisasi keuangan untuk output ini adalah sebesar 21,58% dan 

realisasi fisik sebesar 19,56%. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai output ini antara lain 

adalah: 

 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 
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- Pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi telah selesai 

dilakukan 

 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 

- Pembeliaan perlengkapan untuk ruangan kreasi Ditjen Industri Agro  

 

8. Layanan Perkantoran 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 19.943.016.000,-, indikator   

keluaran berupa 12 Layanan, dan realisasi keuangan sampai triwulan II adalah sebesar 

58,49% dan realisasi fisik sebesar 49,85%. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan meliputi : 

 Gaji dan Tunjangan 

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai Ditjen Industri Agro triwulan II tahun 

2019 

 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 

- Terlaksananya pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran triwulan II 

- Terlaksananya pemeliharaan perkantoran triwulan II 

- Terlaksananya langganan daya dan jasa triwulan II 

- Terlaksananya pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Triwulan II 

- Terlaksananya sewa kendaraan triwulan II  

 

(8). Kegiatan Pengembangan Industri Agro Dalam Rangka Implementasi Industri 4.0 

1.  Pilot Project Industri 4.0 Di Sektor Industri Makanan Dan Minuman 

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.000.000,- dengan 

indikator keluaran berupa 130 SDM industri yang mengikuti pelatihan. Sampai dengan 

triwulan II realisasi keuangan adalah sebesar 9,05% dan realisasi fisik sebesar 11%. Adapun 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi : 

 Pilot Project Industri 4.0 Di Sektor Industri Makanan dan Minuman 

 Terlaksananya Bimbingan Teknis Industry 4.0 Transformasi SDM di Sektor Industri 

Agro di Malang tanggal 20-24 Mei 2019  dan di Semarang tanggal 17-21 Juni 2019. 
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3.2.  Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja menjelaskan pengukuran kinerja berdasarkan kinerja yang sudah 

ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019. 

Capaian kinerja  Direktorat Jenderal Industri Agro sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tersaji 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2  

Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro s/d Triwulan II TA 2019 

No 
Sasaran Strategis 

(SS) 

Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 

Target 

 

Satuan 

 

Realisasi 

 

Capaian  

(%) 

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN 

1. Meningkatnya 

populasi dan 

persebaran industri 

agro 

1. Unit industri pengolahan 

agro besar sedang yang 

tumbuh 

387-424 Unit n/a n/a  

2. Nilai investasi di sektor 

industri pengolahan agro 

113,85 Rp. Triliun  16,12 14,16 

2. Meningkatnya daya 

saing dan 

produktivitas sektor 

industri agro 

1. Kontribusi ekspor produk 

industri pengolahan agro 

terhadap ekspor nasional 

31,25 Persen 27,52 88,06 

2. Produktivitas SDM industri 

agro 

387,4 Rp. Juta 

/Orang/ 

Tahun 

n/a n/a 

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 

1. Tersedianya  

kebijakan 

pembangunan 

industri agro yang 

efektif 

1. Rancangan peraturan 

perundangan yang 

diselesaikan  

2 Rancangan 

PP/ Perpres/ 

Permen 

0 0 

2. 

  

Terselenggaranya 

urusan pemerintahan 

di bidang 

perindustrian yang 

berdaya saing dan 

berkelanjutan 

 

1. Infrastruktur Kompetensi 

yang terbentuk  

    

 a. SKKNI yang ditetapkan 7 SKKNI 0 0 

2. Masukan posisi kerja sama 

internasional bidang 

industri agro 

6 Masukan  

Posisi Kerja 

Sama 

n/a n/a 

 

Data yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Ditjen Industri Agro bersumber dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Asosiasi Industri Agro 

dan sumber internal Kementerian Perindustrian lainnya. Sehubungan dengan belum dirilisnya data-

data terkait jumlah populasi industri dan produktivitas tenaga kerja, maka untuk capaian beberapa 

indikator kinerja sampai dengan triwulan II belum dapat diukur. Capaian masing-masing indikator 

kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut: 



75 

 

Sasaran Strategis meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri Agro 

Pengukuran kinerja sasaran strategis meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri Agro 

mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 

a) Jumlah unit industri pengolahan agro besar sedang yang tumbuh  

Jumlah unit industri pengolahan agro besar sedang yang tumbuh dengan target sebanyak 

387-424 unit usaha, realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2019 belum dapat diukur 

karena data belum tersedia.  

b) Nilai investasi di sektor industri pengolahan agro 

Nilai investasi sektor industri agro dengan target sebesar 113,85 Triliun Rupiah. Total nilai 

investasi PMDN sampai dengan triwulan I tahun 2019 adalah sebesar 10,12 Triliun Rupiah 

dan investasi PMA adalah sebesar 0,40 Miliar USD. Dengan kurs 1 USD = Rp. 15.000,-, maka 

nilai investasi PMA adalah sebesar 6 Triliun Rupiah, sehingga total realisasi investasi di 

sektor industri agro sampai dengan triwulan I tahun 2019 adalah sebesar 16,12 Triliun 

Rupiah atau baru mencapai 14,16% dari target yang ditetapkan. Nilai capaian ini masih 

berada jauh di bawah target dan baru sampai dengan triwulan I tahun 2019. Pada triwulan II 

2019 dengan telah dilaksanakan Pemilihan Umum diharapkan tercipta situasi politik yang 

stabil yang dapat memicu iklim investasi yang kondusif sehingga meningkatkan minat 

investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan investasi. Data realisasi untuk 

triwulan II belum tersedia. 

Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Agro 

Pengukuran kinerja sasaran strategis meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri 

agro mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 

a) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan agro terhadap ekspor nasional setiap 

tahunnya 

Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional diukur dengan 

membandingkan antara nilai ekspor produk-produk industri agro dengan total ekspor 

nasional. Untuk tahun 2019, target indikator kinerja ini adalah sebesar 31,25%. Nilai ekspor 

produk industri agro sampai dengan bulan April 2019 adalah sebesar 14,78 Miliar USD dan 

total ekspor nasional adalah sebesar 53,72 Miliar USD, sehingga kontribusi ekspor produk 

industri agro terhadap ekspor nasional adalah sebesar 27,52%. Realisasi ini masih belum 

mencapai target yang ditetapkan dengan nilai capaian hanya sebesar 88,06%. Dampak 

penurunan ekonomi global yang dipengaruhi oleh ketegangan hubungan dagang antara AS 

dengan China masih berpengaruh pada penurunan volume perdagangan dunia, salah 

satunya terhadap ekspor produk-produk industri agro Indonesia. Selain itu, adanya 

keputusan dari Komisi Uni Eropa bahwa kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan 

sehingga penggunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus juga turut 
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berkontibusi dalam penurunan ekspor sektor industri agro. Data realisasi ekspor sampai 

dengan bulan Juni 2019 belum tersedia.  

b) Produktivitas SDM industri agro 

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri agro diukur melalui perbandingan 

antara realisasi nilai tambah industri dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada industri 

tersebut. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2019 belum dapat diukur karena data 

belum tersedia. 

Sasaran Strategis Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Agro Yang Efektif 

Sasaran ini dicapai dengan Indikator Kinerja: 

a) Rancangan peraturan perundangan yang diselesaikan 

Semula Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas untuk menyelesaikan RPP 

Kewenangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian. Namun, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal 

dengan OSS (Online Single Submission), maka RPP Kewenangan dinilai tidak diperlukan lagi.  

Untuk tahun 2019, Direktorat Jenderal Industri Agro mengemban target 2 rancangan 

perundangan dan telah akomodir melalui program penyusunan peraturan perundangan 

sektor industri agro yang saat ini masih dalam tahap pembahasan, di antaranya adalah 

Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Pelaksana 

Verifikasi dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Impor Gula Kristal Mentah dan Rancangan 

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jaminan Ketersediaan Jagung sebagai Bahan Baku 

pada Industri Pakan Ternak. Untuk realisasi indikator ini sampai triwulan II masih 0% karena 

rancangan kedua peraturan tersebut belum selesai disusun.  

Sasaran Strategis Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian yang 

Berdaya Saing dan Berkelanjutan 

Pengukuran kinerja sasaran strategis terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang 

perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama, 

yaitu: 

a) Infrastruktur Kompetensi yang terbentuk, yaitu SKKNI yang ditetapkan  

Untuk tahun anggaran 2019, SKKNI yang ditetapkan di Direktorat Jenderal Industri Agro 

dibagi penugasannya pada 3 Direktorat Teknis yang menangani komoditi, yaitu : 

a. RSKKNI di Bidang Industri Minyak Goreng Kelapa 

b. RSKKNI di Bidang Industri Biskuit Sub Bidang Produksi 

c. RKKNI Industri Pengolahan Daging  

d. RSKKNI Industri Pulp & Kertas 
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e. RSKKNI Industri Furnitur 

f. RSKKNI Industri Hilir Perkebunan Non Pangan 

g. RSKKNI di Bidang Industri Hasil Tembakau 

Sampai dengan triwulan II, RSKKNI/KKNI tersebut belum selesai disusun, sehingga capaian 

untuk  indikator  kinerja  ini adalah sebesar 0%. 

b) Masukan Posisi Kerja Sama Internasional Bidang Industri Agro 

Indikator kinerja ini merupakan indikaor kinerja baru yang dipilih untuk mengakomodir 

fungsi bagian kerjasama yang melakukan upaya dalam mendukung peningkatan hubungan 

dan kerjasama luar negeri dengan melakukan penjajakan hubungan bilateral dengan 

instansi terkait di negara mitra, penyusunan kertas posisi/dokumen posisi dan partisipasi 

dalam forum dan kerjasama internasional, persiapan penyelenggaraan pertemuan 

internasional, koordinasi dengan instansi lintas sektor/interkementerian, serta penyiapan 

materi (kertas posisi) khususnya dibidang kebijakan industri agro. Kerjasama yang diikuti 

pada tahun 2019 meliputi : 

1. Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement 

2. Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement 

3. Regional Comprehensive Economic Partnership 

4. ASEAN Hongkong Free Trade Agreement 

5. Indonesia Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement 

6. MoU Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perindustrian dengan Belarusia 

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, realisasi indikator ini belum dapat diketahui, namun 

demikian telah dilaksanakan rapat-rapat teknis membahas masukan posisi atas kerja sama – 

kerja sama tersebut di atas. 

3.3.  Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 

Realisasi penyerapan anggaran dan fisik yang belum memenuhi target sampai dengan 

triwulan II ini antara lain disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut: 

1. Belum diinputnya sebagian besar capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan Penumbuhan 

dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dan kegiatan Peningkatan 

Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan oleh masing-masing koordinator/ 

penanggung jawab kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi fisik pada kegiatan ini 

menjadi rendah. 

2. Masih terdapat anggaran yang diblokir pada Direktorat Jenderal Industri Agro yaitu senilai     

Rp. 24.264.781.000,- atau sebesar 21,74% yang saat ini sedang dilakukan proses buka blokir, 

mengakibatkan terhambat/tertundanya pelaksanaan program kegiatan.   
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3.4. Langkah Tindak Lanjut 

Dari beberapa hambatan dan kendala yang terjadi, maka langkah tindak lanjut untuk 

memperbaiki kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran di Direktorat 

Jenderal Industri Agro adalah : 

1. Terus mengingatkan koordinator/penanggung jawab kegiatan dan admin-admin aplikasi 

kinerja untuk selalu melakukan update data sehingga realisasi capaian keuangan maupun 

fisik yang terdapat pada aplikasi kinerja, sesuai dengan realisasi sebenarnya. 

2. Berkoordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan revisi 

pembukaan blokir diantaranya dengan APIP, dan Ditjen Anggaran – Kementerian Keuangan 

serta melakukan analisis, evaluasi, perbaikan dalam perencanaan penganggaran.  
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            BAB  IV 

PENUTUP 

 

  

 Secara umum pelaksanaan kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Industri Agro pada Triwulan II 

Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun realisasi keuangan dan realisasi 

fisik masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Dengan melaksanakan rekomendasi 

langkah tindak lanjut secara intensif, diharapkan pada periode/triwulan berikutnya realisasi 

penyerapan anggaran dan fisik kegiatan menjadi lebih baik sehingga memberikan dampak 

terhadap stakeholders di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro serta industri agro secara 

umum. 

4.1. Kesimpulan 

1) Secara umum realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 

adalah sebesar Rp. 26.840.430.600,- atau sebesar 24,04% dari target sebesar 26,70% 

dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90,05%. 

2) Dari sisi realisasi fisik (indikator kinerja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tingkat 

capaian kinerjanya adalah sebesar 85,50% dengan target sebesar 30,36% dan realisasi 

sebesar 25,96%.  

 

4.2. Saran 

1) Terus mengingatkan koordinator/penanggung jawab kegiatan dan admin-admin aplikasi 

kinerja untuk selalu melakukan update data sehingga realisasi capaian keuangan 

maupun fisik yang terdapat pada aplikasi kinerja, sesuai dengan realisasi sebenarnya. 

2) Berkoordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan revisi 

pembukaan blokir diantaranya dengan APIP, Biro Perencanaan dan Ditjen Anggaran – 

Kementerian Keuangan serta melakukan analisis, evaluasi, perbaikan dalam perencanaan 

penganggaran. 
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FORMULIR B

Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO 

Nomor Surat Pengesahan DIPA
Nomor Kode dan Nama Program : 07. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Indikator Hasil : 

No. Loan PHLN RM Total S R Narasi Satuan (Unit) S (%) R (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1833 Penumbuhan dan Pengembangan Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan

-              15.963.570           15.963.570              32,27    17,29    41,42    13,39    DKI JAKARTA

1834 Penumbuhan dan Pengembangan Industri 

Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan 

Penyegar

-              11.695.000           11.695.000              39,61    25,96    2 Jumlah 

Rekomendasi;

46,46    46,46    DKI JAKARTA

1835 Penumbuhan dan Pengembangan Industri 

Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

-              14.400.000           14.400.000              18,96    23,80    29,04    31,83    DKI JAKARTA

1836 Penyusunan dan Evaluasi Program 

Penumbuhan dan Pengembangan Industri 

berbasis Agro

-              35.952.821           35.952.821              43,28    44,05    41,51    42,48    DKI JAKARTA

4906 Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan

-              2.592.450             2.592.450                28,81    31,13    38,75    2,33      DKI JAKARTA

4907 Peningkatan Kompetensi SDM Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar

-              18.850.000           18.850.000              0,64      0,16      3,59      1,30      DKI JAKARTA

4908 Peningkatan Kompetensi SDM Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

-              1.950.000             1.950.000                0,56      0,66      4,36      6,15      DKI JAKARTA

4909 Pengembangan Industri Agro Dalam Rangka 

Implementasi Industri 4.0

-              10.200.000           10.200.000              8,28      9,05      9,50      11,00    DKI JAKARTA

-              111.603.841         111.603.841            26,70    24,04    30,36    25,96    

1

Jumlah

LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

: SP DIPA-019.02.1.247960/2019

Nomor Kode dan Nama Kegiatan
Anggaran (Rp. 000) Penyerapan (%) Indikator Kinerja Keluaran (Output)

Lokasi
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