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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang 

bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara 

pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya 

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan 

penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan 

nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta 

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang 

berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta 

pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan fungsi 

(TUSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka 

pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana 

Kinerja (Renkin). Renkin merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana 

Strategis (Renstra) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal 

setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran 
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kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan 

diwujudkan oleh suatu organisasi. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Rencana Kinerja (Renkin) disusun untuk memenuhi amanat dari 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan ini merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri 

Nasional (KIN) serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari 

Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 

2020. 

Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan ini 

merupakan pedoman bagi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021. 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 Struktur organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

tercermin pada Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Direktorat sesuai 

dengan Peraturan Menteri Perindustrian  No. 35 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian sebagai berikut: 

1. Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

dan penyusunan rencana, program, anggaran, evalusi dan pelaporan, 

pengumpulan data, serta penyajian informasi di bidang  industri   

industri hasil hutan dan perkebunan. 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub 

Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 

• Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, 

program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan  dan 

perkebunan. 
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• Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan,  pengumpulan dan 

pengolahan data, serta penyajian informasi dibidang   industri 

hasil hutan dan perkebunan. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat 

Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan perkebunan 

dibantu oleh : 

a. Seksi Program yang mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran di bidang industri hasil hutan  dan perkebunan. 

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan 

pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri    

hasil hutan dan perkebunan. 

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

menpunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya 

industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, 

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan 

industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan 

teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan 

bahan alam lainnya.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub 

Direktorat Industri Kayu,  Rotan,dan Bahan Alam Lainnya 

menyelenggarakan fungsi: 

• Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran 

industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, 

penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia 

industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta 

sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan 

standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem 

informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 
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prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi 

perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional 

indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam 

lainnya, dan 

• Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, 

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, 

dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan 

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 

penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri 

dibidang industri kayu, rotan dan bahan alam lainnya.   

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat 

Industri Kayu,  Rotan, dan Bahan Alam Lainnya dibantu oleh: 

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana 

Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan 

sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, 

penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan 

serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan 

informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan 

pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, 

rotan, dan bahan alam lainnya. 

b. Seksi pemberdayaan Industri,  mempunyai tugas melakukan 

penyiapan  bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan 
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industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman 

modal, dan pemberian fasilitas industri,  penyiapan bahan 

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 

penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri di 

bidang industri kayu, rotan dan bahan alam lainnya.   

3. Sub Direktorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, 

pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, 

pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, 

penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis 

pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.   

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub 

Direktorat Industri Selulosa dan Karet hulu menyelenggarakan 

fungsi: 

• Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran 

industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, 

penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia 

industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta 

sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan 

standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem 

informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi 

perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional 

indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu.    

• Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, 

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, 

dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan 
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pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 

penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri 

dibidang industri selulosa dan karet hulu.   

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat 

Industri Selulosa Karet Hulu dibantu oleh: 

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana 

Industri,penyiapan bahan pembangunan sumber daya 

manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, 

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, 

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan 

bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta 

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis 

dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, 

serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar 

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia di bidang Industri Selulosa dan Karet Hulu.    

b. Seksi pemberdayaan Industri,  mempunyai tugas melakukan 

penyiapan  bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan 

industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman 

modal, dan pemberian fasilitas industri,  penyiapan bahan 

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 

penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan Industri 

Selulosa dan Karet Hulu.    

4. Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan  mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, 

pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, 

pengamanandan penyelamatan industri, perizinan industri, 

penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis 
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pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan 

nonpangan.   

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub 

Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan 

menyelenggarakan fungsi: 

• Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran 

industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, 

penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia 

industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta 

sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan 

standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem 

informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi 

perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar nasional 

indonesia di bidang Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.    

• Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, 

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, 

dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan 

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 

penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan industri 

dibidang industri Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.   

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat 

Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dibantu oleh : 

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana dan Prasarana 

Industri,penyiapan bahan pembangunan sumber daya 

manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, 

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, 

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

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis 

dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, 

serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar 

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia di bidang Industri Hasil Perkebunan Non Pangan.    

b. Seksi pemberdayaan Industri,  mempunyai tugas melakukan 

penyiapan  bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri, dan penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan 

industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman 

modal, dan pemberian fasilitas industri,  penyiapan bahan 

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 

penyiapan bahan kebijakan teknik pengembangan Industri 

Hasil Perkebunan Non Pangan. 

5. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 

tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

6. Kelompok jabatan fungsional yang ada di Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan adalah fungsional Arsiparis, Analis 

Kebijakan, Pembina Industri dan Analis Anggaran. Dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing bagian serta kelompok 

jabatan fungsional saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

7. Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai 

berikut: 
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D. RUANG LINGKUP  

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi: 

1. Hasil yang dicapai Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Tahun 2021.  

2. Arah kebijakan sektor industri berupa sasaran, strategi dan kebijakan 

pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 

3. Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

tahun 2023.  
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BAB II  
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN 

PERKEBUNAN 

 
A. Perkembangan dan Capaian Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasarkan 

Produk Domestik Bruto (PDB) non migas atas dasar harga konstan 

mencapai Rp 2.081triliun. 

       Secara umum Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi 

di bidang industri hasil hutan dan perkebunan yang diwujudkan 

melalui keberhasilan dalam pencapaian target-target sasaran yang 

telah ditetapkan untuk tahun 2021. Keberhasilan pencapaian sasaran 

ini dapat dilihat dari pemenuhan target atas indikator kinerja yang 

telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran pada awal tahun 

seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2021. 

       Penilaian atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran 

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.  

Capaian Rencana Strategis Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

dapat dilihat dari tabel dibawah, dimana tahun 2021 adalah tahun 

kedua dari rentang keseluruhan tahun 2020-2024. Dimana rata-rata 

pencapaian dari rencana strategis adalah 107,7%. Dari hasil 

pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 
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pelaksanaan kegiatan “Penumbuhan dan Pengembangan Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan” hasil yang dicapai dalam jangka waktu 

1 tahun tersebut antara lain: 

Tujuan 

Dari tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya peran 
industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian 
nasional”, capaian sementara indikator kinerja dari tujuan jangka 
menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan dengan 
target akhir sebesar 5,45%, realisasi sementara sampai dengan 
tahun 2021 adalah sebesar -0,03%. 

b. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap 
PDB nasional dengan target akhir sebesar 1,48%, realisasi 
sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 1,37%. 

Sasaran Kinerja 

1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan 
dan perkebunan, capaian sementara indikator kinerja dari 
sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan 
target akhir sebesar 74,49, realisasi sementara sampai dengan 
tahun 2021 adalah sebesar 65,99%. 

b. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan 
dengan target akhir sebesar 37,16 Trilyun Rupiah realisasi 
sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 24,58 
Trilyun Rupiah. 

2) Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri 
hasil hutan dan perkebunan, capaian sementara indikator kinerja 
dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai 
berikut: 

a. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan 
berteknologi tinggi dengan target akhir sebesar 2,05%, realisasi 
sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 2,38%. 

3) Meningkatnya kemampuan barang dan jasa dalam negeri industri 
hasil hutan dan perkebunan, capaian sementara indikator kinerja 
dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai 
berikut: 

a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam 
pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan 



12 
 

Perkebunan dengan target akhir sebesar 90%, realisasi 
sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 93,8%. 

b. Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan 
dengan target akhir sebanyak 35%, sampai dengan tahun 2021 
realisasi mencapai 16%. 

c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) 
dengan target akhir sebesar 55,73%, realisasi sementara sampai 
dengan tahun 2021 adalah sebesar 64,40%. 

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

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

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

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

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

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

a. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan dengan target akhir sebanyak 19 
perusahaan, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 
adalah sebanyak 16 perusahaan.  

6) Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan 
prima 
Capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis ini 
adalah sebagai berikut: 
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a. Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 adalah nilai 
sebesar 80, realisasi sementara tahun 2021 adalah sebesar 80.  

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

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

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

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 adalah nilai 
sebesar 78,8. Pada tahun 2021 realisasi indikator ini adalah 
sebesar 70,19. Realisasi ini masih berada di bawah target yang 
ditetapkan, hal ini diantaranya disebabkan karena belum 
lengkapnya dokumen SAKIP yang disusun oleh Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana yang 
tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, setiap tahunnya 
Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
terus melaksanakan workshop peningkatan kapasitas SDM 
pengelola akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga diharapkan pemenuhan 
dokumen SAKIP dapat semakin tertib yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan nilai SAKIP. 
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Tabel II.1. Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024 

 

Tujuan 
Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL AKHIR 

T R T R C T T T T R C (%) 

Tj                           

Meningkatnya 

peran industri 

hasil hutan dan 

perkebunan 

dalam 

perekonomian 

nasional 

1 Pertumbuhan PDB 

industri hasil hutan dan 

perkebunan 

% -1,23 -3,03 1,02 -0,03 0,00 3,19 5,07 5,45 5,45 -0,03 0 

2 Kontribusi PDB industri 

hasil hutan dan 

perkebunan terhadap 

PDB nasional 

% 1,40 1,38 1,41 1,37 97,16 1,42 1,45 1,48 1,48 1,37 92,57 

Perspektif Stakeholder 
SK1                           

Meningkatnya 

daya saing dan 

kemandirian 

industri hasil 

hutan dan 

perkebunan 

1 Utilisasi sektor industri 

hasil hutan dan 

perkebunan 

% -   51,69 65,99 127,65 55,25 62,91 74,49 74,49 65,99 88,59 

2 Nilai realisasi investasi 

industri hasil hutan dan 

perkebunan 

Rp Trilyun 20,92 13,08 21,52 24,58 114,23 23,97 32,88 37,16 37,16 24,58 66,15 

Perspektif Customer 
SK2                           

Penguatan 

Implementasi 

Making 

Indonesia 4.0 di 

sektor Industri 

hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Kontribusi ekspor 

produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 

berteknologi tinggi 

% 1,95 1,88 1,96 2,38 121,52 1,97 2,01 2,05 2,05 2,38 116,19 
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Tujuan 
Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL AKHIR 

T R T R C T T T T R C (%) 

SK3                           

Meningkatnya 

kemampuan 

industri barang 

dan jasa dalam 

negeri sektor 

industri hasil 

hutan dan 

perkebunan 

1 Persentase nilai capaian 

penggunaan produk 

dalam negeri dalam 

pengadaan barang dan 

jasa Direktorat Industri 

Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

% - - 75 93,80 125,07 80 85 90 90 93,80 104,22 

2 Substitusi impor produk 

industri hasil hutan dan 

perkebunan 

% 14   22 16 72,73 35 35 35 35 16 45,71 

3 Tingkat Komponen 

Dalam Negeri (TKDN) 

(Rerata Tertimbang) 

produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 

% 51,48 57,33 52,51 64,40 122,64 53,56 54,63 55,73 55,73 64,40 115,56 

SK4                           

Meningkatnya 

penguasaan 

pasar industri 

hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Nilai ekspor produk 

industri hasil hutan dan 

perkebunan 

US$ Milyar 22,60 19,10 24,40 28,61 117,24 26,42 29,14 32,97 32,97 28,61 86,77 

2 Pertumbuhan ekspor 

produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 

% 7,12 -7,80 7,98 8,01 100,41 8,26 10,31 13,15 13,15 8,01 60,89 

3 Kontribusi ekspor 

produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 

terhadap total ekspor 

% 13,61 3,92 14,70 15,08 102,59 14,79 14,89 15,40 15,40 15,08 97,92 

4 Rasio impor bahan baku 

industri hasil hutan dan 

perkebunan terhadap 

% 2,12 11,87 2,03 3,19 63,45 1,93 1,84 1,75 1,75 3,19 54,90 
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Tujuan 
Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL AKHIR 

T R T R C T T T T R C (%) 

PDB sektor industri non 

migas 

Perspektif Internal Process 
SK5                           

Meningkatnya 

pengendalian 

dan pengawasan 

sektor industri  

hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Pengendalian dan 

pengawasan industri di 

sektor industri hasil 

hutan dan perkebunan 

Perusahaan 5   10 16 160,00 17 18 19 19 16 84,21 

Perspektif Learn & Growth 
SK6                           

Terwujudnya 

birokrasi 

Direktorat  

Industri Hasil 

Hutan dan 

Perkebunan 

yang efektif, 

efisien, dan 

berorientasi 

1 Nilai kearsipan 

Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 

Nilai - - 77 80 103,90 78 79 80 80 80 100,00 

2 Rekomendasi hasil 

pengawasan internal 

yang telah 

ditindaklanjuti  

% - - 91,5 20 21,86 92 92,5 93 93 20 21,51 
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Tujuan 
Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL AKHIR 

T R T R C T T T T R C (%) 

pada layanan 

prima  

SK7                           

Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan, 

penyelenggaraan 

dan evaluasi 

program 

kegiatan pada 

Direktorat 

Industri Hasil 

Hutan dan 

Perkebunan 

1 Tingkat kesesuaian 

dokumen perencanaan 

dengan rencana 

program dan kegiatan 

prioritas nasional 

% 95,5 100 95,7 100 104,49 95,9 96,1 96,3 96,3 100 103,84 

2 Nilai Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

Nilai 78 71,26 78,2 70,19 89,76 78,4 78,6 78,8 78,8 70,19 89,07 
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B. Rekomendasi Lakip 2021 

No Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 
1 Indikator Kinerja Utama (IKU), 

dalam Renstra 2020-2024 belum 
dijelaskan secara spesifik, 
sehingga keselarasan IKU dengan 
perjanjuan kinerja sulit diukur 

IKU Renstra telah dijelaskan 
secara spesifik pada revisi 
Renstra 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

2 Implementasi Renstra belum 
dilakukan secara memadai, 
terlihat dari: 
- SOP pengumpulan data kinerja 
belum dilakukan reviu secara 
berkala 
- Belum dilakukannya reviu 
renstra utamanya terkait 
keselarasan strategis Dit IHHP" 

- SOP pengumpulan data 
kinerja telah direview namun 
belum ada perubahan dari 
SOP terakhir jadi belum ada 
perubahan pada SOP 
- Reviu Renstra telah 
dilaksanakan dan ada bukti 
terkait zoom pembahasan 
reviu renstra 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

3 Pemenuhan Perencanaan Kinerja 
Tahunan belum optimal, terlihat 
dari Perkin Dit IHHP belum 
seluruhnya mengakomodir 
perubahan sasaran kinerja, 
target dan penanggung jawab 
kinerja 

Perjanjian Kinerja 2021 telah 
disesusaikan yang seluruhnya 
mengakomodir perubahan 
sasaran kinerja, target dan 
penanggung jawab kinerja 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

4 Kualitas Perjanjian Kinerja 
Tahunan belum diselaraskan 
dengan Renstra TA 2020-2024 
terlihat dari sasaran strategis 
masih mengacu pada Resntra 
2014-2019 

Perjanjian Kinerja 2021 telah 
diselaraskan dengan Renstra 
TA 2020-2024 setelah revisi 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 
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No Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 
5 Implementasi Perencanaan 

Kinerja Tahunan belum 
dimanfaatkan secara optimal 
dalam penyusunan anggaran, 
rencana aksi dan pemantauauan 
rencana aksi per triwulan Dit 
IHHP belum dilakukan 

Pada tahun 2021 telah 
disusun cascading Perjanjian 
Kinerja sampai tingkat 
individu di mana target 
kinerja individu merupakan 
penjabaran aktivitas lebih 
lanjut/lebih rinci untuk 
mencapai target kinerja level 
di atasnya. Penyusunan 
cascading Perjanjian Kinerja  
dilakukan dalam rapat 
pembahasan yang dihadiri 
oleh Pimpinan dan individu 
pegawai. Dokumen cascading 
Perjanjian Kinerja Individu 
telah divalidasi di mana 
terdapat tanda tangan 
Pimpinan Unit Kerja. 
Pengukuran kinerja dilakukan 
pada seluruh jenjang baik 
mulai level Eselon 2 sampai 
dengan staf. Pemantauan dan 
pengukuran kinerja 
memanfaatkan Intranet 
Kemenperin di mana 
Perjanjian Kinerja/IKU 
individu digunakan sebagai 
SKP yang pemantauan 
capaiannya dilaksanakan 
secara bulanan dan secara 
tahunan melalui Intranet 
Kemenperin. Dokumen 
Perjanjian Kinerja Individu 
sudah divalidasi di mana 
dokumen tersebut telah 
ditandatangani oleh individu 
bersangkutan dan atasannya. 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

6 Pengukuran kunerja Eselon III 
dan Eselon IV Dit IHHP sebagai 
turunan kinerja atasannya belum 
sepenuhnya selaras dan 
didokumentasikan secara 
memadai, belum seluruh kinerja 
ES III dan IV mendukung/selaras 
dengan sasaran atasannya 

Pengukuran Kinerja Eselon III 
dan Eselon IV telah 
diselaraskan dan 
mendukung/selaras dengan 
sasaran atasannya terlihat 
dari format skp yang baru 
berdasarkan cascading 
atasannya 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 
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No Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 
7 Mekanisme Pengumpulan Data 

Kinerja (SOP) juga perlu 
dilakukan perbaikan sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan 
agar keandalan data kinerja 
dapat dipertanggungjawabkan 

Mekanisme pengumpulan 
data kinerja disesuaikan 
dengan format skp yang baru 
dari biro kepegawaian, 
dikarenakan format skp yang 
baru masih banyak 
penyesuaian maka 
mekanisme pengumpulan 
data kinerja juga ada 
penyesuaian 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

8 Pengukuran kinerja Eselon III, 
Eselon IV hingga individu staf 
belum dilakukan secara 
memadai. SOP pengumpulan 
data kinerja, pengumpulan data 
kinerja atas rencana aksi belum 
ada 

Pengukuran Kinerja Eselon III 
dan Eselon IV serta staff telah 
dilaksanakan secara 
berjenjang, melalui sistem 
SKP baru dari biro 
kepegawaian berdasarkan 
ketua dan anggota sudah 
tidak berdasarkan Eselon 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

9 Pada Implementasi Pengukuran, 
pemberian reward dan 
punsihment belum dilakukan. 
Pengukuran kinerja belum 
ddijadikan acuan sebagai 
penilaian keberhasilan/kegagalan 
suatu kegiatan/kinerja 

Pemberian reward dan 
punishment telah dilakukan 
berdasarkan ketercapaian 
perkin 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

10 Reviu secara berkala terhadap 
kinerja dan rencana aksi belum 
dilakukan dan didokumentasikan 
secara memadai 

reviu telah dilaksanakan 
secara berkala dibuktikan dari 
rencana aksi yang di ttd 
setiap bulannya 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

11 Lakip belum menyajikan 
informasi kinerja sesuai kriteria, 
terlihat dari: 
- Belum sepenuhnya informasi 
pencapaian IKU tersaji dalam 
laporan kinerja 
- Laporan kinerja belum ada 
pembandingan data kinerja yang 
memadai antara realisasi tahun 
ini dengan realisasi tahun 
sebelumnya dan pembandingan 
lain yang diperlukan 
- Laporan kinerja tidak 
menyajikan informasi tentang 
analisis efisiensi penggunaan 
sumber daya 

Lakip telah tersaji pencapaian 
IKU 
Laporan kinerja juga telah ada 
perbandingan antara data 
realisasi tahun berjalan dan 
tahun sebelumnya 
Laporan kinerja telah 
menyajikan infoemasi tentang 
analisis efisiensi penggunaan 
sumber daya  

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 
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No Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 
12 Sasaran strategis dalam LAKIP 

belum sepenuhnya selaras 
dengan data selaras dengan 
renstra 2020-2024 

Sasaran Strategis LAKIP telah 
selaras dengan Renstra 2020-
2024 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

13 Informasi Kinerja belum 
digunakan seluruhnya untuk 
pemanfaatan informasi kinerja 
dalam rangka perbaikan 
perencanaan yang signifikan 

Informasi kinerja telah 
digunakan untuk perbaikan 
perencanaan 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

14 Evaluasi dilakukan terbatas pada 
penyampaian laporan kinerja 
secara triwulan. Namun dalam 
penyusunan dokumen kinerja 
tersebut belum dilakukan 
bersama seluruh stakeholder 

Evaluasi dilakukan dan 
disampaikan kepada seluruh 
stakeholder 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 

15 Kualitas Evaluasi sulit dilakukan 
penilaian karena tidak ada bukti 
dokumentasi supervisi evaluasi 
program, dan belum ada norma 
asil dari rencana aksi secara 
memadai. Bukti evaluasi sebatas 
terbatas pada penyampaian 
laporan kinerja triwulanan dan 
monev kegiatan melalui emonev 
Bapenas dan DJA 

Bukti dokumentasi supervisi 
telah dilaksanakan dan 
dievaluasi di rencana aksi 

Rekomendasi 
telah 
dilaksanakan 
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BAB III  

RENCANA KINERJA 

DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN 

 

A. Visi  

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai salah satu 
unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas Menteri Perindustrian 
yang merupakan perpanjangan tangan Presiden di bidang industri hasil 
hutan dan perkebunan, maka Visi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden 
tahun 2020-2024, yaitu: 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

B. Misi  

Mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden di atas, visi tersebut 
diwujudkan melalui 9 misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan 
Presiden nomor 18 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil 
Presiden yang juga merupakan misi Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan yaitu: 
A. Peningkatan kualitas manusia indonesia; 
B. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 
C. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 
D. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 
E. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 
F. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya; 
G. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 

pada seluruh warga; 
H. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya; 
I. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

C. Tujuan 

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan 

Industri, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  
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menetapkan tujuan pembangunan industri untuk tahun 2023 yaitu 

Meningkatkan Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam 

Perekonomian Nasional. Indikator kinerja ketercapaian tujuan ini 

adalah: 

1) Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan 

perkebunan; 

2) Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap 

PDB Nasional; 

3) Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan 

perkebunan. 

4) Nilai Ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan 

Tabel III-1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan Tahun 2023  

Program/ 
Kegiatan 

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

Target 
2023 

DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN   3 
Tujuan 

Tj       
Meningkatnya 
Peran Industri 

Hasil Hutan dan 
Perkebunan dalam 

perekonomian 
nasional 

1 Pertumbuhan PDB industri hasil 
hutan dan perkebunan 

% 5,07 

2 Kontribusi PDB industri hasil hutan 
dan perkebunan terhadap PDB 
nasional 

% 1,45 

 

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 ditetapkan visi pembangunan 

industri tahun 2020 - 2024 yaitu “Mewujudkan Indonesia Menjadi 

Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang 

Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam” dengan fokus prioritas 

pembangunan industri agro. Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, visi dan 

misi yang diemban serta mempertimbangkan tantangan-tantangan, 
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permasalahan dan peluang yang ada, maka sebagai Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Direktorat Industri hasil hutan dan perkebunan adalah 

indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku 

kepentingan, yaitu:  

1)  Pertumbuhan PDB Industri hasil hutan dan perkebunan   

2)  Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB 

nasional 

3) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam 

pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

4)   Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan 

E. Sasaran Kinerja 

1.  Perspektif Pemangku Kepentingan (stakeholder) 

a. Sasaran Kinerja 1 :  Meningkatnya daya saing dan 

kemandirian industri hasil hutan dan 

perkebunan        

“Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan 

dan perkebunan” dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan 

produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar 

baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan 

produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan 

penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan 

kemandirian industri nasional. Dengan demikian, indikator kinerja 

sasaran kinerja (IKSK) dari sasaran kinerja ini adalah: 

1) Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan 

2) Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan 

Indikator kinerja sasaran kinerja (IKSK) dalam perspektif 

pemangku kepentingan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 
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2. Perspektif Pelanggan (Costumer) 

a. Sasaran Kinerja 2: Penguatan Implementasi Making 

Indonesia 4.0 di sektor industri hasil 

hutan dan perkebunan 

 

“Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri 

hasil hutan dan perkebunan” diindikasikan dengan penerapan 

industri 4.0 berupa ekspor industri hasil hutan yang berteknologi 

tinggi 

Indikator kinerja sasaran kinerja (IKSK) dari sasaran ini adalah: 

1). Kontribusi ekpor produk industri hasil hutan dan perkebunan 

yang berteknologi tinggi 

 

b. Sasaran Kinerja 3: Meningkatnya kemampuan industri 

barang dan jasa dalam negeri sektor 

industri hasil hutan dan perkebunan 

 

“Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri 

sektor industri hasil hutan dan perkebunan” diindikasikan dengan 

peningkatan penggunaan produk produk dalam negeri yang 

muaranya adalah meningkatnya nilai TKDN (Tingkat Komponen 

Dalam Negeri) pada industri hasil hutan dan perkebunan serta 

meningkatnya produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan 

juga mempengaruhi peningkatan kemampuan industri hasil hutan 

dan perkebunan yang ada di dalam negeri. 

Indikator kinerja sasaran kinerja (IKSK) dari sasaran ini adalah: 

1). Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri 

dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 

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

produk industri hasil hutan dan perkebunan 

 

c. Sasaran Kinerja 4: Meningkatnya penguasaan pasar 

industri hasil hutan dan perkebunan 

 

“Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan 

perkebunan” diindikasikan dengan bertumbuhnya ekspor pada 

produk industri hasil hutan dan perkebunan dan juga kontribusi 

ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan yang 

dibandingkan dengan ekspor keseluruhan serta meminimalisir 

impor tertutama yang berkaitan dengan impor bahan baku, karena 

impor bahan baku tidak menjadi nilai tambah selama bahan baku 

tersebut masih ada dan masih bisa diproduksi di dalam negeri. 

Indikator kinerja sasaran kinerja (IKSK) dari sasaran ini adalah: 

1). Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan 

2). Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan 

perkebunan 

3). Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan 

terhadap total ekspor 

4). Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan 

terhadap PDB sektor industri non migas 
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3.    Perspektif Internal Proses (Internal Process) 

a. Sasaran Kinerja 5: Meningkatnya pegendalian dan 

pengawasan sektor industri hasil hutan 

dan perkebunan 

“Meningkatnya pegendalian dan pengawasan sektor industri hasil 

hutan dan perkebunan” dimaksudkan untuk peningkatan kualitas 

pengendalian dan pengawasan yang merupakan bagian dari tugas 

internal industri hasil hutan dan perkebunan yakni untuk 

meningkatkan pengendalian dan pengawasan industri hasil hutan 

dan perkebunan. Indikator kinerja sasaran kinerja (IKSK) dari 

sasaran ini adalah: 

1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri 

hasil hutan dan perkebunan 

 

4.    Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learn and Growth)  

a. Sasaran Kinerja 6: Terwujudnya birokrasi Direktorat  

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

yang efektif, efisien, dan berorientasi 

pada layanan prima  

Indikator Terwujudnya birokrasi Direktorat  Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan 

prima merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan 

yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. 

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal 

tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. 

Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan 

melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah 

melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas 

organisasi. Indikator kinerja sasaran kinerja (IKSK) dari sasaran ini 

adalah: 
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1) Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

2) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah 

ditindaklanjuti 

 

b. Sasaran Kinerja 7: Meningkatnya kualitas perencanaan, 

penyelenggaraan dan evaluasi program 

kegiatan pada Direktorat Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan  

“Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan 

evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan ” dimaksudkan untuk peningkatan kualitas 

penganggaran di lingkungan Kementerian  diharapkan  dapat 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan 

memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran kinerja (IKSK) dari 

sasaran ini adalah: 

3) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana 

program dan kegiatan prioritas nasional 

4) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
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PETA STRATEGIS INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN 
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SK2.Penguatan Implementasi 
Making Indonesia 4.0 di sektor 

Industri hasil hutan dan 
perkebunan  

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

  

SK6.	Terwujudnya	birokrasi	Direktorat		Industri	
Hasil	Hutan	dan	Perkebunan	yang	efektif,	efisien,	

dan	berorientasi	pada	layanan	prima		
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SK5.	Meningkatnya	pengendalian	dan	
pengawasan	sektor	industri		hasil	hutan	

dan	perkebunan	

SK3. Meningkatnya kemampuan 
industri barang dan jasa dalam 

negeri sektor industri hasil hutan 
dan perkebunan  

SK4. Meningkatnya penguasaan 
pasar industri hasil hutan dan 

perkebunan  

SK7.	Meningkatnya kualitas perencanaan, 
penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan 

pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 	

SK1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian 
industri hasil hutan dan perkebunan 		
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Tabel. III.2 Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2023 

 

Tujuan 
Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 2023 

Target 
Perspektif Stakeholder 

SK1       

Meningkatnya daya saing dan 
kemandirian industri hasil 

hutan dan perkebunan 

1 Utilisasi sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan % 51,69 

2 Nilai realisasi investasi industri 
hasil hutan dan perkebunan Rp Trilyun 21,52 

Perspektif Customer 
SK2       

Penguatan Implementasi 
Making Indonesia 4.0 di sektor 

Industri hasil hutan dan 
perkebunan 

1 
Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan berteknologi tinggi 

% 1,96 

SK3       

Meningkatnya kemampuan 
industri barang dan jasa dalam 

negeri sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

1 

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

% 75 

2 
Substitusi impor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan* 

% 22 

3 

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

% 52,51 

SK4       

Meningkatnya penguasaan 
pasar industri hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Nilai ekspor produk industri 
hasil hutan dan perkebunan US$ Milyar 24,4 

2 
Pertumbuhan ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

% 7,98 

3 

Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap total 
ekspor 

% 14,7 

4 

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

% 2,03 

Perspektif Internal Process 
SK5       
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Tujuan 
Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 2023 

Target 
Meningkatnya pengendalian 

dan pengawasan sektor industri  
hasil hutan dan perkebunan 

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

Perusahaan 10 

Perspektif Learn & Growth 
SK6       

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

layanan prima  

1 
Nilai kearsipan Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Nilai 77 

2 
Rekomendasi hasil pengawasan 
internal yang telah 
ditindaklanjuti  

% 91,5 

SK7       

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

Hutan dan Perkebunan 

1 

Tingkat kesesuaian dokumen 
perencanaan dengan rencana 
program dan kegiatan prioritas 
nasional 

% 95,7 

2 

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

Nilai 78,2 
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F. Program Kegiatan 

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis serta Indikator 

Kinerja Utama juga menjawab rekomendasi hasil kegiatan TA 2023, 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan akan melaksanakan 

program kegiatan dengan output sebagai berikut: 

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Industri Pulp dan 

Kertas dalam rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Pulp dan 

Kertas (1.300.000.000,-) 

2. Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan 

Kayu dan Rotan Tahap III (Rp 1.000.000.000,-) 

3. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Furnitur dan 

Kayu Olahan (Wood Working) (Rp 9.000.000.000,-) 

4. Penyusunan rekomendasi insentif fiskal industri hasil hutan dan 

perkebunan (Rp 500.000.000,-) 

5. Penyusunan rekomendasi terkait posisi runding industri hasil 

hutan dan perkebunan pada forum kerjasama internasional (Rp 

300.000.000,-) 

6. Penyusunan rekomendasi peningkatan ekspor produk industri 

hasil hutan dan perkebunan (Rp 500.000.000,-) 

7. Pengamanan Pasokan Minyak Mentah Sawit (CPO) Sebagai Bahan 

Baku Industri Dalam Negeri (Rp 1.000.000.000,-) 

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan (Rp 400.000.000,-) 

9. Koordinasi dan Identifikasi Isu Aktual Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan (Rp 400.000.000,-) 

10. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan (Rp 600.000.000,-) 

11. Layanan Kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan (Rp 100.000.000,-) 

  



30 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan Tahun 2023 merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

35 Tahun 2018 dan diperbaharui pada Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian. 

Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, 

sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi 

dalam lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 

Dalam rangka mencapai sasaran tugas dan fungsi Direktorat 

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan perlu ditentukan langkah yang 

efektif dan efisien melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih terukur 

berdasarkan skala prioritas, didukung pada faktor tertib hukum, 

administrasi dan keuangan. Selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas SDM, 

penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya 

pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka 

mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan 

adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara 

keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.  

 

 

 

 


