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 KATA PENGANTAR 

Tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan 

yang 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.  

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian 

sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di 

lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit 

kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN).  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. 

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro menyusun Rencana Kinerja Tahun 2020 yang merupakan kelanjutan yang 

berkesinambungan dari Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 

Tahun 2019. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran 

kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh 

Direktorat Jenderal Industri Agro.  

 

       Jakarta,       Februari 2019 

    Sekretaris Direktorat Jenderal 

             

             ttd 
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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

        Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian 

Perindustrian, tugas Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 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, 

hasil tembakau dan bahan penyegar. 

 Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat 

Jenderal Industri Agro mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan 4 (empat) 

fungsi yaitu: 

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Direktorat 

Jenderal Industri Agro; 

2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 

arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal Industri Agro; 

3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan sektor Industri Agro;  

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara Direktorat Jenderal Industri Agro.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian mengamanatkan agar setiap Unit Eselon I dan II menyusun 

dokumen Rencana Kinerja, yaitu suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu 

berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Sedangkan perencanaan kinerja 

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dalam rangka 

meningkatkan implementasi manajemen internal dalam mendukung program 



pengembangan Industri Agro tahun 2020 yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan 

untuk memantapkan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 

perlu   menyusun   Rencana   Kinerja   (Renkin)   Sekretariat Direktorat Jenderal Industri 

Agro Tahun 2020.  

 Dokumen Renkin memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, hasil-hasil 

pembangunan yang telah dicapai, dan indikator kinerja yang diharapkan dapat 

mengarahkan   perumusan   program   kegiatan   Sekretariat   Direktorat Jenderal Industri 

Agro Tahun 2020, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat 

Jenderal Industri Agro sehingga kinerja yang dihasilkan pada tahun 2020 memenuhi 

kualitas akuntabel dan berkelanjutan. 

 

1.2.  MAKSUD DAN TUJUAN 

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa 

dokumen Rencana Kinerja merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan 

dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen  pernyataan  kinerja/kontrak  

kinerja/perjanjian  kinerja  antara  atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja 

tertentu berdasarkan sumberdaya tertentu pada suatu instansi.  Demikian pula dijelaskan 

dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 

tentang Pedoman Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang 

menyebutkan bahwa dokumen Rencana Kinerja disusun seiring dengan agenda 

penyusunan kebijakan dan anggaran, serta  merupakan komitmen bagi instansi untuk 

mencapainya dalam tahun tertentu. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dijelaskan bahwa Rencana Kinerja 

adalah suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang 

dimiliki  oleh  instansi.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  amanat  tersebut,  maka maksud  

dan  tujuan  penyusunan  penyusunan  dokumen  Rencana  Kinerja Sekretariat  Direktorat 

Jenderal  Industri Agro  Tahun  2020 adalah untuk menjabarkan sasaran dan program 

jangka menengah yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro Tahun 2020 – 2024 menjadi indikator kinerja yang dapat dioperasionalkan 

untuk pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 

2020.  

Sehubungan dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro Tahun 2020 – 2024 yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen 



Renkin ini belum tersusun  karena belum tersedianya dokumen atasannya, rencana kinerja 

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020 masih berpedoman pada 

dokumen  Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015 – 

2019 Perubahan dengan beberapa penyesuaian sasaran, indikator dan target sesuai 

dengan data analisa dari tahun sebelumnya. Sampai dengan disahkannya dokumen 

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 – 2024 maka 

akan dilakukan penyesuaian dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 atau revisi. 

 

1.3.  TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI 

 

 Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan salah satu unit Eselon II di 

lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perindustrian. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Industri 

Agro adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan 

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 

menyelenggarakan Fungsi yaitu: 

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 penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi, dan teknologi di bidang 

industri agro; 

d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang industri agro;  

e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan  

f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 

hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal. 

 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri 

Agro, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Direktorat 

Jenderal Industri Agro dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro yang 

membawahi 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Subbagian serta Kelompok Jabatan 

Fungsional, yaitu:  

1) Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 



Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan 

pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri 

agro. 

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; 

b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian 

informasi; dan 

c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. 

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri dari: 

a. Sub Bagian Program. 

b. Sub Bagian Data dan Informasi. 

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

2) Bagian Hukum dan Kerja Sama 

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan 

intelektual, dan industri hijau serta administrasi kerja sama di bidang industri agro.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Hukum dan Kerja Sama 

menyelenggarakan fungsi : 

a.  penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha di bidang industri agro; 

b.  penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan teknologi, hak 

kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri agro; dan 

c.  penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang industri agro. 

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri dari: 

a. Subbagian Peraturan Iklim Usaha; 

b. Subbagian Peraturan Standardisasi dan Teknologi; dan 

c. Subbagian Kerja Sama 

 

3) Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di 

lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal; 

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan 



c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat 

Jenderal. 

Bagian Keuangan terdiri dari: 

a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji; 

b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan 

c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara. 

 

4) Bagian Kepegawaian dan Umum 

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata 

usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan  

c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, 

organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja. 

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri dari:  

a. Subbagian Kepegawaian; 

b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 

c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja. 

 

5) Kelompok Jabatan Fungsional 

Jabatan fungsional yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro adalah 

jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian, Perencana dan Statistisi, yang membantu 

tugas-tugas Pimpinan dalam penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

pembangunan industri agro dan tugas-tugas terkait lainnya. 

 

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional 

saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian terlihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi  

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian dan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 7 

tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah,  maka Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai 

salah satu bagian dari instansi pemerintah, wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja. 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 



 

1.4.  RUANG LINGKUP 

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:  

a. Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2018.  

b. Arah kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020, berupa 

sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro Kementerian Perindustrian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB  II   

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bab ini adalah merupakan uraian capaian 

kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro dalam 

mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro pada periode 

tahun 2018. 

2.1.   ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO 

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2018 disusun 

sesuai dengan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015 – 2019 

Perubahan, dimana terdapat 6 (enam) sasaran strategis pada kegiatan Penyusunan dan 

Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro, dengan capaian 

sebagai berikut: 

1.  Capaian Kinerja Tujuan  

Capaian kinerja tujuan tahun 2018 berpedoman pada hasil penilaian PMPRB 

Kementerian Perindustrian tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu dengan 

realisasi sebesar 77,16 atau dengan tingkat capaian sebesar 100 persen. Nilai ini 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya di mana 

nilai PMPRB Kementerian Perindustrian tahun 2016 adalah sebesar 75,73. Penilaian ini 

mengacu pada 2 komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Untuk 

komponen pengungkit terdiri dari penilaian manajemen perubahan, penataan peraturan 

perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, 

penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponenn hasil terdiri dari penilaian nilai 

akuntabilitas kinerja, survei internal integritas organisasi, opini BPK dan survei eksternal 

pelayanan publik. 

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Perspektif Stakeholder 

Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif stakeholders mempunyai 3 (tiga) 

sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, meliputi :  

1. Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan 

Berkepribadian 



Sasaran  strategis  perspektif  stakeholder Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal 

Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja 

yaitu : (a)  Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro, dengan 

target  nilai 81; (b)  Rata-rata  produktivitas  kinerja  minimum  pegawai  Direktorat 

Jenderal Industri Agro, dengan target 1320 jam kerja; (c)  Kualifikasi pendidikan Pegawai 

Direktorat Jenderal Industri Agro, dengan target 1 orang. Secara ringkas, capaian masing-

masing indikator tersebut seperti berikut ini: 

Tabel 2.1. Capaian IKSS dari Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro 

yang Profesional dan Berkepribadian 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

2015 

 

2016 

 

2017 2018 Satuan 

T R C T R C 

Terwujudnya 

ASN Direktorat 

Jenderal 

Industri Agro 

yang 

Profesional dan 

Berkepribadian 

Rata-rata 

nilai prestasi 

kerja 

pegawai 

Direktorat 

Jenderal 

Industri Agro Belum 

digunakan 

sebagai 

indikator 

80   84,20 

 

105,25% 81 82,20 101,48 Nilai 

Rata-rata  

produktivitas  

kinerja  

minimum  

pegawai   

Direktorat 

Jenderal 

Industri Agro 

1320 

 

1792,5 

 

135,80% 1320 1793 135,83 Jam 

Kerja 

Kualifikasi 

pendidikan 

Pegawai 

Direktorat 

Jenderal 

Industri Agro 

 1  2 

 

200% 1 2 200 Orang 

 

 Tingkat prestasi kerja rata - rata pegawai dinilai berdasarkan rata-rata  nilai  prestasi  

kerja  Direktorat Jenderal Industri Agro.  Nilai  prestasi  kerja  tersebut dihitung  dari 

nilai  capaian  SKP  dan  Nilai DP3 pegawai. Untuk realisasi tahun 2018, sampai dengan 

awal Januari 2019 data tersebut belum dapat diukur karena rekap penilaian prestasi 

kerja baru akan diperoleh pada akhir bulan Januari 2019 sehingga capaian untuk 

indikator ini masih belum dapat diketahui. Namun untuk realisasi tahun 2017 nilai 

rata-rata prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 

82,20. Perhitungan nilai prestasi kerja rata-rata pegawai didapat melalui aplikasi 

capaian kinerja di intranet dari 112 pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro yang 



dinilai berdasarkan komponen prestasi kinerjanya berupa nilai orientasi pelayanan, 

nilai integritas, nilai komitmen, nilai disiplin, nilai kerjasama, dan nilai kepemimpinan, 

sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 101,48 persen. Jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya realisasi untuk indikator ini mengalami penurunan sedikit, 

namun Ditjen Industri Agro tetap optimis untuk target tahun 2019 akan tetap tercapai 

dengan melakukan layanan-layanan yang akan meningkatkan tidak hanya prestasi 

tetapi juga kinerja SDM industri agro. 

 Untuk indikator rata-rata produktivitas Kinerja Ditjen Industri Agro dengan satuan jam 

kerja, dihitung dari rekap absensi pegawai periode bulan Januari - Desember 2018 

yaitu sebesar 1793 jam kerja dari 239 hari kerja. Sehingga capaian untuk indikator ini 

sebesar 135,83 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi 

indikator mengalami kenaikan sedikit, sehingga bisa dikatakan produktivitas pegawai 

Ditjen Industri Agro cukup baik karena bisa melampaui target yang telah ditetapkan. 

Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro melalui Bagian 

Kepegawaian dan Umum selama ini telah mensosialisasikan dan menerapkan dengan 

baik mengenai peraturan terkait organisasi dan tata kerja (termasuk peraturan 

kepegawaian) di lingkungan Kementerian Perindustrian serta rutin memberikan 

pengumuman/pemberitahuan secara lisan maupun tulisan mengenai capaian jam 

kerja, absensi/disiplin dan kinerja pegawai serta optimis untuk tahun 2019 target 

Renstra untuk indikator ini akan tercapai. 

 Untuk indikator kualifikasi pendidikan pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro yang 

melanjutkan pendidikan baik jenjang S2 ataupun S3 tahun 2018 telah ada 2 orang 

pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 yaitu Lisa Sturoyya Faaz dan 

Arief Aditriandi Moehsin. Sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

200%. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik 

untuk jenjang S2 maupun S3 di Kementerian Perindustrian sangatlah terbuka lebar 

karena terdapat banyak jalur pembiayaan beasiswa yang dibuka baik berasal dari 

Kementerian Perindustrian sendiri melalui Badan Pengambangan Sumber Daya 

Manusia Industri (BPSDMI) maupun dari pihak luar seperti beasiswa Kominfo, 

Bappenas, atau kerja sama dengan luar negeri seperti KOICA, JAICA serta negara 

lainnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian indikator ini tidak mengalami 

banyak perubahan, dalam artian minat pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal 

Industri Agro untuk meningkatkan potensinya masih sangat besar, dan diharapkan 

untuk tahun 2019 akan terus meningkat sehingga target yang di tetapkan pada 

Renstra Setditjen IA dapat tercapai. 

 



2. Tersedianya Sistem Informasi yang Andal dan Mudah Diakses 

Penerapan  sistem  informasi  dan  teknologi  di  lingkungan  Kementerian 

Perindustrian  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi satuan  kerja  

dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dan  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  

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

1)  Kesesuaian  data  dan  informasi  industri  terhadap  kebutuhan stakeholder.  

2)  Ketersediaan Sistem (uptime). 

Tabel 2.2. Capaian IKSS dari Tersedianya Sistem Informasi yang Andal dan Mudah 

Diakses 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

2015 

 

2016 

 

2017 2018 Satuan 

T R C T R C 

Tersedianya 

Sistem 

informasi 

yang andal 

dan mudah 

diakses 

 

Kesesuaian 

data dan 

informasi 

industri 

terhadap 

kebutuhan 

stakeholder 

Belum 

digunakan 

sebagai 

indikator 

50 29,03 29,03 60 36,36 60,60 Persen 

Ketersediaan 

Sistem 

(Uptime) 

100 100 100 100 100 100 Persen 

 

 Realisasi indikator kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan 

stakeholder industri agro dapat diukur berdasarkan seberapa banyak informasi yang 

dapat diberikan/dijawab atas pertanyaan dari masyarakat maupun industri baik 

melalui laman website kementerian perindustrian di www. kemenperin.go.id atau 

website agro.kemenperin.go.id, melalui surat resmi yang diajukan ke Direktorat 

Jenderal Industri Agro ataupun datang langsung ke kantor DJIA lantai 18 untuk 

keperluan sekolah, pengembangan usaha, dan investasi, dan sampai akhir periode 

2018 telah masuk sebanyak 11 pertanyaan terkait sektor industri agro dan telah 

terjawab sebanyak 4 pertanyaan sehingga terealisasi sebesar 36,36% dengan target 

60% per tahun. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Jumlah Pertanyaan Masyarakat 

Dari realisasi tersebut dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2018 cukup rendah 

yaitu hanya sebesar 60,6%. Adapun beberapa pertanyaan yang belum bisa terpenuhi 

dikarenakan adanya keterbatasan seperti permintaan data industri baik itu data 

produksi, kebutuhan ekspor impor dan lain sebagainya.  Selain itu juga dapat 

diketahui melalui Gambar 3.1. diatas bahwa admin yang aktif menjawab pertanyaan 

masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro hanya 1 (satu) Direktorat 

yaitu Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2017, capaian indikator ini mengalami peningkatan 

namun belum bisa mencapai target yang ditetapkan sehingga kedepan diharapkan 

ada peran aktif dari unit eselon II lainnya atau jika dimungkinkan untuk disediakan 

bagian khusus yang bertanggung jawab dalam menangani pertanyaan masyarakat di 

Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga target Renstra untuk tahun 2019 dapat 

tercapai. 

 Yang dimaksud dengan indikator ketersediaan sistem (uptime) adalah lama waktu 

sebuah sistem dapat memberikan layanannya kepada stakeholder dimana pada 

indikator ini hitung melalui rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan yaitu sebesar 2,4 hari kerja dengan maksimum waktu menjawab 



pertanyaan selama 5 hari kerja sehingga didapat nilai realisasi untuk indikator ini 

sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen. Berdasarkan capaian sampai 

tahun 2018, diharapkan target pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Industri 

Agro terkait ketersediaan sistem sampai dengan tahun 2019 dapat terus tercapai. 

        

Gambar. 2.2 Rata-Rata Waktu Menjawab Pertanyaan Masyarakat 

 

3. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima 

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran strategis terwujudnya birokrasi yang 

efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima yaitu Penilaian Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro dengan 

target nilai 78 dan Tingkat Kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3 dengan target 

level 3,2.  

 Indikator Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu 

pada penilaian SAKIP tahun 2017 yang dilakukan oleh tim auditor dari Inspektorat 

Jenderal dan Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, dimana penilaian unit 

eselon II telah dilakukan pada 27 April 2018 dan unit eselon I pada 14 Mei 2018. 

Adapun hasil penilaian SAKIP tersebut untuk unit eselon I Direktorat Jenderal Industri 

Agro mendapatkan nilai 88,05 atau dengan predikat AA. Nilai tersebut merupakan 

akumulasi dari beberapa aspek penilaian yaitu meliputi : 

1) Aspek perencanaan, komponen-kompenen yang dievaluasi antara lain:  



- perencanaan strategis;  

- perencanaan kinerja;  

- penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara 

subkomponen tersebut. 

2) Aspek pengukuran kinerja, komponen-komponen yang dievaluasi adalah:  

- indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), 

- pengukuran,  

- analisis hasil pengukuran kinerja. 

3) Aspek pelaporan kinerja, yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan 

dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja. 

4) Aspek evaluasi kinerja, yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan 

pemanfaatan hasil evaluasi. 

5) Capaian kinerja. 

Dari data tersebut diperoleh capaian tahun 2018 adalah sebesar 112,9%. 

Tercapainya target yang telah ditetapkan untuk IK tersebut tidak lepas dari upaya 

yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri seperti melakukan workshop 

penyiapan dokumen akuntabilitas, aktif dalam rapat-rapat mengenai penyiapan 

dokumen akuntabilitas, melakukan rapat evaluasi capaian kinerja, reviuw dokumen 

SAKIP, rutin memberikan informasi dan pemberitahuan baik tertulis maupun lisan 

terkait update capaian kinerja dilaman-laman evaluasi kinerja kementerian seperti 

ALKI, Monev Perkin, Monev Bappenas, dan Monev SMART DJA. Berdasarkan capaian 

dari tahun 2017-2018 serta memperhatikan evaluasi penilaian-penilaian IK ini 

diharapakan target tahun 2019 akan dapat tercapai. 

 Penilaian indikator tingkat kematangan SPIP Satker Direktorat Jenderal Industri Agro 

dilaksanakan oleh tim auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 

dimana terdapat 22 Fokus Penilaian dengan tingkat maturitas dari 0-5.  Pada tahun 

2018 Ditjen Industri Agro memperoleh tingkat maturitas penyelenggaran SPIP pada 

level “Terdefinisi” atau level 3 dari level 5 maturitas SPIP. Pengukuran 25 fokus 

penilaian maturitas menghasilkan nilai sebesar 3,374. Tingkat maturitas “Terdefinisi” 

dimaksudkan bahwa Ditjen industri Agro telah menerapkan praktik pengendalian 

intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern 

dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai sehingga masih perlu banyak perbaikan 

dan penambahan data dukung antara lain membuat dan menetapkan pedoman 

pengolahan TI, buku manual pengoperasian program aplikasi internal yang 

digunakan, membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendelegasian 



wewenang, melakukan penyempurnaan dan keselarasan atas identifikasi resiko, 

analisis risiko, LKK SPIP, hingga kepada daftar pemantauan risiko, dan melakukan 

evaluasi secara berkala yang terjadwal dan terdokumentasi pada setiap prosedur atau 

kegiatan terutama terhadap sub unsur SPIP tersebut. Secara keseluruhan Nilai 

maturitas SPIP ini melampaui target yg ditetapkan yaitu level 3 sehingga capaian 

untuk indikator ini sebesar 105,4%. Berdasasrkan capaian dari tahun 2017-2018 dan 

dari evaluasi kertas kerja penilaian maturitas SPIP tahun 2018 berserta penjelesannya 

diharapkan akan meningkatkan nilai maturitas SPIP Ditjen industri Agro Tahun 

berikutnya sehingga target Renstra dapat tercapai. 

Tabel 2.3. Capaian IKSS dari Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan 

Berorientasi Pada Layanan Prima 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

2015 

 

2016 

 

2017 2018 Satuan 

T R C T R C 

Terwujudnya 

Birokrasi 

yang Efektif, 

efisien, dan 

berorientasi 

pada 

layanan 

prima 

 

Penilaian 

Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(SAKIP) 

Sekretariat 

Direktorat 

Jenderal 

Industri Agro 

Belum 

digunakan 

sebagai 

indikator 

76   75,76 

 

99,68% 78 88,05 112,88 Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

SPIP Satker 

Mencapai 

Tingkat 3 

3 3,224 107,46% 3,2 3,374 105,43 Level 

 

Perspektif Proses Bisnis  

Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif Proses Bisnis mempunyai 1 (satu) 

sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu: 

1. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Agro yang Efektif 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 

peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke  depan  dilakukan  

secara  terencana  serta  disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. 

Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman  dalam menentukan arah 

kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan  sektor industri dan menjadi 

panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang  terlibat dalam pembangunan 



industri nasional. Realisasi, target serta capaian dari indikator Kinerja Sasaran Strategis 

(IKSS) dapat terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.4. Capaian IKSS dari Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Agro yang 

Efektif 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

2015 2016 2017 2018 Satuan 

T R C T R C T R C T R C 

Tersedianya 

Kebijakan 

Pembangunan 

Industri Agro 

yang efektif  

Peraturan 

Perundangan 

yang 

diselesaikan 

1 0 0 1 0 0 1 2 200

% 

1 4 400

% 

Permen 

 

 Untuk indikator peraturan perundangan yang diselesaikan, semula pada tahun 2018 

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. Namun pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Industri Agro  menyusun 

4 kebijakan baru dalam rangka pembangunan industri agro yaitu Permenperin No. 28 

tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk, 

Permenperin No. 22 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan dan Pengawasan Standar 

Nasional Indonesia Kakao Bubuk Secara Wajib, Permenperin No. 21 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-

IND/PER/10/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka 

Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai 

Bahan Makanan Secara Wajib serta Permenperin No. 19 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditi Perikanan Sebagai Bahan Baku dan 

Bahan Penolong Industri. Keempat peraturan tersebut telah selesai disusun, sehingga 

capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 400%. Berdasarkan capaian tahun 

2017-2018, diharapkan target Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 

pada tahun 2019 untuk indikator ini dapat terus tercapai. 

2. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Dibidang Perindustrian yang Berdaya Saing 

dan Berkelanjutan  

Standardisasi  industri  dan  peningkatan  kompetensi  tenaga  kerja industri  

bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing  industri  dan produktivitas  dalam  rangka  

penguasaan  pasar  dalam  negeri  maupun ekspor.  Pembangunan  tenaga  kerja  industri  



kompeten  yang  siap  kerja sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan  industri  dan/atau  

perusahaan kawasan  industri  berdampak  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja 

Industri,  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  industri serta  memberikan  

perlindungan  dan  kesejahteraan  bagi  tenaga  kerja industri.  

Tabel 2.5. Capaian IKSS dari Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Dibidang 

Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

2015 

 

2016 2017 2018 Satu

an 
T R C T R C T R C 

Terselengga-

ranya urusan 

pemerintaha

n dibidang 

perindustrian 

yang berdaya 

saing dan 

berkelanjuta

n 

Produk 

Industri 

Agro yang 

tersertifika

si tingkat 

Komponen 

Dalam 

Negeri 

(TKDN) 

Belum 

diguna-

kan 

sebagai 

indikator 

84 83 98,80

% 

3 1

3 

433,3

% 

4 10 250% Serti

-

fikat 

 

 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan cara pemerintah meningkatkan 

penggunaan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan kepada produk 

impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur 

industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, 

teknologi dan SDM dari dalam negeri. Untuk indikator produk industri agro 

tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pada tahun 2018 telah 

terealisasi sebanyak 10 sertifikat yang terdiri dari 3 produk teh dan 7 produk furniture, 

sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 250%. Berdasarkan 

Renstra Setditjen Industri Agro untuk indikator produk industri agro tersertifikasi 

Tingkat Komponen Dalam Negeri pada tahun 2019 mengemban target sebesar 5 

Sertifikat/Produk, tetapi dikarenakan adanya reorganisasi di Kementerian 

Perindustrian dimana telah dibentuk unit Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri 

(P3DN) yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, 

program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri yang mana kedudukannya di bawah Sekretaris Jenderal 

sehingga secara tidak langsung target tahun 2019 tersebut akan menjadi tanggungan 

unit tersebut.  

 

 

 



Perspektif Kelembagaan  

Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif kelembagaan mempunyai 1 (satu) 

sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, yaitu: 

1. Tersusunnya Perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang 

berkualitas dan akuntabel 

 Indikator kinerja tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN diukur oleh 

Kementerian Keuangan yang menilai tingkat kualitas Laporan Keuangan dan BMN 

tingkat kementerian dimana pada indikator ini adalah Kementerian Perindustrian. 

Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai salah satu unit organisasi di bawah 

Kementerian Perindustrian turut mendukung dengan menyusun Laporan Keuangan 

dan BMN tingkat unit Eselon I yang mana pembinaan dan monitoring serta penataan 

tertib administrasi dan pengelolaan barang milik negara dilakukan oleh Biro 

Keuangan, Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2018 penilaian dilakukan terhadap 

Laporan Keuangan dan BMN tahun 2017 dimana Kementerian Perindustrian 

memperoleh penghargaan Capaian Standar Tertinggi. Dari realisasi tersebut 

didapatkan capaian untuk indikator ini adalah 100 persen. Bedasarkan capaian dari 

tahun 2016-2018, diharapkan pada tahun 2019, Kementerian Perindustrian dapat 

mempertahankan kinerja sehingga target predikat Capaian Standar Tertinggi untuk 

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian dapat dipertahankan. 

 Indikator kinerja Status Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 

2018 dihitung berdasarkan perbandingan Nilai BMN yang telah ditetapkan dengan 

total aset BMN Ditjen IA. Sampai dengan tahun 2018 total aset BMN Direktorat 

Jenderal Industri Agro adalah sebesar Rp. 316.058.843.520,-. Dari jumlah tersebut, 

aset BMN sebesar Rp. 295.566.559.209,- berstatus telah ditetapkan penggunaannya. 

Sehingga didapat realisasi untuk Ik ini sebesar 93,51 persen. 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =
∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑀𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎

∑ 𝑁𝐼𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐵𝑀𝑁 𝐷𝑖𝑡𝑗𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝐴𝑔𝑟𝑜
𝑥 100% 

  = 
𝑅𝑝.295.566.559.209

(𝑅𝑝.316.058.843.520)
x 100 % 

  = 93,51 % 

 

Berdasarkan reviu keselarasan target Renstra Kementerian Perindustrian terhadap 

Renstra Ditjen Industri Agro terdapat perbedaan persepsi mengenai penjelasan 

perhitungan realisasi indikator kinerja Status Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal 

Industri Agro sehingga perlu adanya penyesuaian target untuk tahun 2018 dan 2019 



(Berdasarkan Nota Dinas No. 1351/IA.1/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang 

Hasil Rapat Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2018) dimana 

perhitungan realisasi didasarkan pada “jumlah BMN yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dan perhitungan realisasi untuk indikator ini maka 

didapatkan capaian sebesar 103,9 persen. Capaian diatas tidak lepas dari upaya yang 

telah dilakukan oleh Ditjen Industri Agro antara lain melalui kegiatan Monitoring dan 

Tata kelola Hibah BMN Ditjen Industri Agro, Penatausahaan dan pemindahtanganan 

BMN Ditjen Industri Agro, dan kodefikasi inventaris BMN dalam rangka tertib 

administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro. Dari capaian tahun 2018, diharapkan 

untuk target Resntra tahun 2019 dapat juga tercapai.  

 Untuk indikator anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir dihitung 

berdasarkan persentase anggaran tahun 2018 yang diblokir berbanding dengan total 

pagu Direktorat Jenderal Industri Agro, dimana IK ini diharapkan dapat menjadi 

border dalam penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dan mengacu pada 

kebijakan yang telah ditetapkan. Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah blokir di 

Ditjen Industri Agro adalah sebesar Rp. 7.876.116.000,- dari total anggaran sebesar 

Rp. 121.536.458.000,- atau realisasi sebesar 6,48%. Pemblokiran anggaran menjadi 

penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada Ditjen Industri agro dimana 

kegiatan yang diblokir meliputi 82,42% kegiatan non prioritas yang terdiri dari 

kegiatan Temu Bisnis dan Partisipasi Pameran Produk Industri Agro, Kegiatan 

Verifikasi dan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sektor Industri 

Agro, dan Public Service Advertisement yang terdapat di Sesditjen Industri Agro, 

sebesar 5,41% kegiatan prioritas berupa kegiatan Perusahaan Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan Yang Melakukan Revitalisasi Mesin Peralatan dan sisanya merupakan 

kegiatan output cadangan.  

Dari data tersebut untuk indikator anggaran Ditjen IA yang masih diblokir didapatkan 

capaian sebesar 100 persen karena realisasi dibawah target sebesar 20 persen. Nilai 

realisasi tahun 2018 dapat tercapai karena adanya upaya yang intens yang dilakukan 

Direktorat Jenderal Industri Agro  melalui penelaahan dan reviu RKAKL, ADIK, dan 

buka blokir tahun anggaran 2018. Pengurangan anggaran yang diblokir dapat 

diantisipasi sebelumnya, misalnya dengan meminimalisir kesalahan dalam 

perencanaan, penyeimbangan proporsi anggaran, penyiapan data dukung yang 

lengkap serta argumentasi yang tepat pada saat penelaahan. Berdasarkan capaian 

dari tahun 2017-2018 dan mempertimbangkan antisipasi yang dapat dilakukan 

diharapkan target Renstra tahun 2019 dapat tercapai. 



 Untuk indikator Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen 

perencanaan dinilai berdasarkan kesesuaian dengan dokumen Rencana Strategis 

Sekretariat Direktorat Jenderal industri Agro Tahun 2015 - 2019 Perubahan yang  

mengembankan tugas sebagai berikut: 

1) Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro memiliki 

target nilai 81.  

2) Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri 

Agro dengan target 1320 jam kerja.  

3) Kualifikasi pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target 1 

orang.  

4) Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan stakeholder 

industri agro dengan target 60 persen. 

5) Ketersediaan sistem (uptime) dengan target 100 persen. 

6) Penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target 

nilai 78. 

7) Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai tingkat 3 dengan target nilai 3,2. 

Dari 7 (tujuh) tugas utama yang diemban Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 

yang tertuang dalam Sasaran Strategis perspektif Stakeholder dapat diakomodir pada 

tahun 2018 yaitu: 

1) Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 

2017 sebesar 82,20. 

2) Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri 

Agro 1793 jam kerja 

3) Kualifikasi pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro sebanyak 2 

orang melanjutkan pendidikan Strata 2. 

4) Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan stakeholder 

sebanyak 60,60 persen 

5) Ketersediaan Sistem (Uptime) sebesar 100 persen 

6) Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat 

Direktorat Jenderal Industri Agro dengan nilai 88,05. 

7) Tingkat Kematangan SPIP Direktorat Jenderal Industri Agro Mencapai Tingkat 

dengan nilai 3,374. 



Dari realisasi kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen 

perencanaan tersebut diatas, maka capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 

100%. Mengacu pada capaian dari tahun 2015-2018 yang selalu mencapai target, 

diproyeksikan target pada Renstra sampai dengan 2019 dapat tercapai. 

 

2.2.   AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

INDUSTRI AGRO TAHUN 2018 

 Pengukuran kinerja merupakan dasar dari penilaian capaian kinerja 

program/kegiatan dan kebijakan. Dari pengukuran kinerja dapat diketahui nilai capaian 

indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari program/kegiatan yang 

dilaksanakan. Penggunaan sumber daya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro pada tahun 2018 dari anggaran  dalam DIPA dengan total PAGU sebesar 

Rp. 38.070.005.000,- realisasi keuangan adalah sebesar  Rp. 33.011.668.000,- atau 

86,71% dan realisasi fisik sebesar 90,35%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.   ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO 

 

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai unit pendukung pelaksana 

tugas Direktorat Jenderal Industri Agro, merupakan unit kerja yang mempunyai peran 

koordinasi, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh unit kerja di 

lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat 

Jenderal Industri Agro disusun berdasarkan tugas dan fungsinya serta mengacu pada 

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019 

Perubahan.  

Visi dan misi telah ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro antara 

lain sebagai berikut: 

Visi:   

“Menjadi Penggerak Utama Terwujudnya Visi Direktorat Jenderal Industri Agro” 

Misi: 

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata  

dalam bentuk misi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro sebagai yaitu: 

1. Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan kedepan; 

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM 

apartur dan SDM industri; 

3. Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi; 

4. Menyediakan layanan sarana-prasarana, administrasi, dan teknis yang cepat, 

efektif, dan akuntabel. 

 

  



BAB  III   

RENCANA KINERJA 

 

 

3.1.   SASARAN TAHUN 2020 

 Sehubungan dengan belum ditetapkannya dokumen Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 maka sasaran dan indikator kinerja 

masih berpedoman pada dokumen Rencana Strategi Direktorat Jenderal Industri Agro 

Tahun 2015-2019 Perubahan yang perkembangannya untuk tahun 2020 telah dibahas 

dalam rapat koordinasi. 

 Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019 

Perubahan, telah dibangun Peta Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 

yang mengacu pada visi dan misi Kementerian Perindustrian. Berikut  ini  peta  strategis  

Seketariat  Direktorat Jenderal Industri Agro  yang  menggambarkan hubungan  antara  

tujuan,  sasaran  strategis  dan  faktor-faktor  yang  mendukung pencapaiannya. 

Gambar 3.1. Peta Strategis Seketariat  Direktorat Jenderal Industri Agro  tahun 2015-

2019 Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gambar 3.1 Peta Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 
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3.2.   INDIKATOR KINERJA 

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 

2019, dibutuhkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja utama tersebut antara lain: 

1. Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang kompeten, 

profesional dan berkepribadian. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Sekretariat Direktorat Jenderal 

Industri Agro secara internal harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional 

dan kompeten. Dalam menjalankan fungsinya sebagai policy maker, Kementerian 

Perindustrian membutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kecakapan dalam 

memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, sementara 

sebagai public service provider membutuhkan SDM Aparatur yang berorientasi 

pada pelayanan prima. Pembangunan ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang 

kompeten juga diperlukan dalam rangka membentuk tenaga pembina industri 

dari aparatur Direktorat Jenderal Industri Agro yang memiliki kompetensi di 

bidang industri khususnya sektor industri agro. Indikator kinerja dari sasaran ini 

sebagai berikut : 

a) Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro sebesar 

83.  

2. Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses. 

Penerapan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Kementerian 

Perindustrian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi satuan kerja 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan pelayanan kepada 

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

a) Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan stakeholder 

sebesar 75 persen. 

3. Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien 

dan berorientasi pada layanan prima 

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya 

memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. 

Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat 

(level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation 

breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-

sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), 



perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa 

(business not as usual). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini 

adalah: 

a) Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 

82 

b) Tingkat kematangan SPIP Satuan Kerja Mencapai Tingkat 3 dengan level 3,26. 

4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif, dengan indikator 

kinerja sasaran sebagai berikut : 

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 

peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan 

secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen 

perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam 

menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor 

industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat 

dalam pembangunan industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) 

dari sasaran ini adalah: 

a) Peraturan Perundangan yang diselesaikan sebanyak 3 Rancangan PP/Perpres/ 

Permen 

5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang adil, 

berdaya saing dan berkelanjutan 

Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan 

untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka 

penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja 

industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri 

dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri 

serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.  

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

a) Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro sebanyak 7 

masukan posisi kerja sama 

6. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta 

pengendalian yang berkualitas dan akuntabel 

Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Kementerian  diharapkan  

dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya 



secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran 

strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah: 

a) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN dengan predikat capaian standar 

tertinggi 

b) Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro sebesar 92 persen. 

c) Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir sebesar 20 persen. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 Penjelasan Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

Kode 
Sasaran 

Sasaran 
Strategis 

Penjelasan Sasaran 
Strategis 

Kode 
Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 
Penjelasan IKSS Satuan 

Unit yang Berperan 

Bagian 
Program 

Evaluasi dan 
Pelaporan 

Bagian 
Hukum dan 
Kerjasama 

Bagian 
Kepegawaian 
dan Umum 

Bagian 
Keuangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

S1 Terwujud

nya ASN 
Kementeri
an 

Perindust
rian yang 
profesion
al dan 

berkeprib
adian  

Tersedian
ya sistem 

informasi 
yang 
andal dan 
mudah 

diakses  

Ketersediaan SDM 

Aparatur yang 
profesional, baik 
dari segi kuantitas 

dan kualitas serta 
memiliki kecakapan 
dalam 
memformulasikan 

dan 
mengimplementasik
an kebijakan publik 
dalam menjalankan 

fungsinya sebagai 
policy maker  

 

S1.1 Prestasi kerja 

pegawai Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro  

 

Nilai rata-rata 

prestasi kerja seluruh 
pegawai Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

yang dinilai dari SKP  

 

Nilai   •  

L2 Tersedian
ya sistem 

informasi 
yang 
andal dan 
mudah di 

akses 

Membangun Sistem 
Informasi yang 

mampu 
mengumpulkan dan 
mengolah data dan 
informasi industri 

secara elektronik, 
terkoneksi antar 
sistem, terjamin 
keamanan dan 

kerahasiaannya 
serta mudah 
diakses, sehingga 
dapat meningkatkan 

pelayanan publik, 
efisiensi, inovasi 
dalam 

L2.1 Kesesuaian data 
dan informasi 

industri terhadap 
kebutuhan 
stakeholder 

Jumlah kebutuhan/ 
permintaan data dan 
informasi stakeholder 
yang dapat dipenuhi 
dan sesuai dengan 
permintaan/ 

kebutuhan.  
 

 •    



Kode 
Sasaran 

Sasaran 
Strategis 

Penjelasan Sasaran 
Strategis 

Kode 

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis 
(IKSS) 

Penjelasan IKSS Satuan 

Unit yang Berperan 

Bagian 

Program 
Evaluasi dan 

Pelaporan 

Bagian 

Hukum dan 
Kerjasama 

Bagian 

Kepegawaian 
dan Umum 

Bagian 
Keuangan 

pembangunan 
industri  
 

L3 Terwujud
nya 

birokrasi 
yang 
efektif, 
efisien, 

dan 
berorienta
si pada 
layanan 

prima 

Melakukan seluruh 
bisnis proses 8 area 

perubahan secara 
efektif dan efisien  
 

L3.1 Penilaian Sistem 
Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 

Hasil penilaian yang 
dilakukan oleh Tim 

Penilai SAKIP 
terhadap SAKIP Unit 
Eselon I dan Eselon II 
Ditjen Industri Agro  

 

 •    

L3.1 Tingkat 
Kematangan SPIP 

Satker mencapai 
Tingkat 3 

Merupakan hasil 
evaluasi tingkat 

kematangan 
penerapan SPIP  
 

    • 

T1 Tersedian
ya 
kebijakan 
pembang

unan 
industri 
agro yang 
efektif 

Sesuai dengan 
amanah Undang-
Undang No. 3 
Tahun 2014 tentang 

Perindustrian, 
peran pemerintah 
dalam mendorong 
kemajuan sektor 

industri ke depan 
dilakukan secara 
terencana serta 
disusun secara 

sistematis dalam 
suatu dokumen 
perencanaan. 
Dokumen 

perencanaan 
tersebut harus 
menjadi pedoman 

T1.1 Rancangan 
peraturan 
perundangan yang 
diselesaikan 

   •   



Kode 
Sasaran 

Sasaran 
Strategis 

Penjelasan Sasaran 
Strategis 

Kode 

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis 
(IKSS) 

Penjelasan IKSS Satuan 

Unit yang Berperan 

Bagian 

Program 
Evaluasi dan 

Pelaporan 

Bagian 

Hukum dan 
Kerjasama 

Bagian 

Kepegawaian 
dan Umum 

Bagian 
Keuangan 

dalam menentukan 
arah  
kebijakan 
pemerintah dalam 

mendorong 
pembangunan 
sektor industri dan 
menjadi panduan 

bagi seluruh 
pemangku 
kepentingan yang 
terlibat dalam 

pembangunan 
industri nasional  
 

T2 Terseleng
garanya 
urusan 

pemerinta
han di 
bidang 
perindust

rian yang 
berdaya 
saing dan 
berkelanj

utan 

 T2.1 Masukan posisi 
kerja sama 
internasional 

bidang industri 
agro 

   •   

L4 Tersusun
nya 

perencan
aan 
program, 

pengelola
an 
keuangan 
serta 

Meningkatnya 
transparansi, 

akuntabilitas, dan 
kualitas laporan 
keuangan melalui 

Sistem tatakelola 
keuangan dan BMN 
yang transparan 
dan akuntabel  

L4.1 Akuntabilitas 
Laporan Keuangan 

dan BMN 

Kualitas Laporan 
Keuangan dan BMN 

yang dinilai oleh 
Kementerian 
Keuangan  

 

    • 



Kode 
Sasaran 

Sasaran 
Strategis 

Penjelasan Sasaran 
Strategis 

Kode 

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis 
(IKSS) 

Penjelasan IKSS Satuan 

Unit yang Berperan 

Bagian 

Program 
Evaluasi dan 

Pelaporan 

Bagian 

Hukum dan 
Kerjasama 

Bagian 

Kepegawaian 
dan Umum 

Bagian 
Keuangan 

pengendal
ian yang 
berkualita
s dan 

akuntabel 

 L4.2 Status pengelolaan 
BMN Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro 

Jumlah penetapan 
pengelolaan BMN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro  

 

    • 

L4.3 Anggaran 
Direktorat Jenderal 

Industri Agro yang 
diblokir 

Proporsi anggaran 
Direktorat Jenderal 

Industri Agro yang 
masuk dalam catatan 
halaman IV DIPA  
 

 •    



BAB  IV   

PENUTUP 

 

Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 

merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya 

untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro selama satu 

tahun ke depan.  

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilakukan secara sistematis, komprehensif, 

integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu peta strategi dan Key 

Performance Indicator (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat 

dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  

Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 merupakan 

acuan bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. 

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat 

Direktorat Jenderal Industri Agro perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin 

melalui penyusunan rencana kegiatan yang berdasarkan skala prioritas, didukung 

dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selain itu 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. 
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RENCANA POHON KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO TAHUN 2020 

        

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
(Outcome) 

Kode Indikator Kinerja  Target Satuan Intermediate Outcome/Output Kegiatan/Komponen Kegiatan 

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN 

S1 Terwujudnya ASN 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro yang 
profesional dan 
berkepribadian 

S1.1 Rata-rata nilai 
prestasi kerja 
pegawai Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

83 Nilai - Terciptanya penyelenggaran 
sistem kepegawaian yang 
profesional 
- Tersedianya kompensasi yang adil 
berbasis kinerja 

- Pengelolaan Kepegawaian 

- Gaji dan Tunjangan 

L2 Terwujudnya sistem 
informasi yang andal 
dan mudah diakses 

L2.1 Kesesuaian data dan 
informasi industri 
agro terhadap 
kebutuhan 
Stakeholder industri 
agro 

75 Persen - Tersedianya data dan informasi 
yang berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan stakeholder 
- Produk industri agro Indonesia 
makin di kenal luas 
-  Terciptanya pangsa pasar baru 
- Peningkatan ekspor produk 
industri agro 
- Peningkatan pemanfaatan kerja 
sama sektor industri agro 

- Pengelolaan Data dan Informasi 

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 

- Pelayanan Humas dan Protokoler 

- Penanganan Permasalahan Aktual 

- Export Coaching dan Partisipasi Pelaku Usaha Sektor Industri 
Agro Di Pameran Internasional 

- Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui 
Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional 

L3 Terwujudnya 
birokrasi Direktorat 
Jenderal Industri 
Agro yang efektif, 
efisien, dan 
berorientasi pada 
layanan prima 

L3.1 Penilaian Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) 

82 Nilai - Terselenggaranya pengelolaan 
SAKIP yang berkualitas 

- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 

L3.2 Tingkat Kematangan 
SPIP Satker mencapai 
Tingkat 3 

3,26 Level -Terselenggaranya sistem 
organisasi, tata laksana dan 
reformasi birokrasi yang efektif, 
efisien dan berorientasi pada 
layanan prima 

- Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi 

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL 

T1 Tersedianya 
kebijakan 
pembangunan 
industri agro yang 
efektif 

T1.1 Rancangan peraturan 
perundangan yang 
diselesaikan 

3 Rancan
gan 

PP/Per
pres/Pe

rmen 

 Tersusunnya peraturan sebagai 
pedoman pelaksanaan kebijakan 

- Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim Usaha 
Sektor Industri Agro 

- Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya 
Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri Agro 

- Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal 



 

 

T2 Terselenggaranya 
urusan 
pemerintahan di 
bidang industri agro 
yang berdaya saing 
dan berkelanjutan 

T2.1 Masukan posisi kerja 
sama internasional  
bidang industri agro 

6 Masuk
an 

Posisi 
Kerja 
Sama 

- Tersusunnya posisi runding 
(masukan) sektor industri agro 
dalam kerja sama internasional 
- Terevaluasinya FTA Agreement 
yang berlaku 

- Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam 
Kerjasama Internasional 

- Review FTA Agreement yang Telah Berlaku Bagi Sektor Industri 
Agro 

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI 

L4 Tersusunya 
perencanaan 
program, 
pengelolaan 
keuangan serta 
pengendalian yang 
berkualitas dan 
akuntabel 

L4.1 Akuntabilitas Laporan 
Keuangan dan BMN 

Capaia
n 

Standar 
Terting

gi 

Capaia
n 

Standar 
Terting

gi 

Terselenggaranya sistem 
pengelolaan keuangan yang efektif, 
efisien dan berorientasi pada 
layanan prima 
Terselenggaranya sistem 
pengelolaan perbendaharaan yang 
efektif dan efisien 
'- Tersedianya sarana prasarana 
perkantoran yang berkualitas dan 
sesuai kebutuhan 
- Terpeliharanya sarana dan 
prasarana perkantoran 
- Terselenggaranya sistem 
pengelolaan kearsipan yang efektif, 
efisien dan berorientasi pada 
layanan prima 

- Pengelolaan Perbendaharaan 

- Pengelolaan Keuangan 

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

- Pelayanan Umum dan Perlengkapan 

- Pelayanan Rumah Tangga 

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 

L4.2 Status pengelolaan 
BMN Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

92 Persen Terselenggaranya pengelolaan 
Barang Milik Negara yang efektif 
dan efisien 

- Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 

- Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara 

L4.3 Anggaran Direktorat 
Jenderal Industri Agro 
yang diblokir 

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

- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 
Tanpa Satker Vertikal 

- Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana 
Anggaran 
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