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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024 disusun

untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perandustrian Nomor 150 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang memuat

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Kegiatan tahun 2020-2024 dalam rangka untuk

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal lndustri Agro.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024 disusun

dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035,

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPIMN 2O2O-2O24, Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun

2020-2024 dan Peraturan Direktur Jenderal lndustri Agro Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2O2O-2O24 dengan memperhatikan dinamika

perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun global.

Dalam rangka menjaman keberhasilan pelaksanaannya, maka akan dilakukan evaluasi

secara berkala, dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis,

maka apabila diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan

tanpa mengubah Visi dan Misi Presiden yang juga merupakan Visi dan Misi S€kretariat Direktorat

Jenderal lndustri Agro.

Rencana Strate8is Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024

diharapkan akan mampu meningkatkan sinergitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat

Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dalam rangka mencapai target kinerja di lingkungan

Direktorat lenderal lndustri Agro.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu

tersusunnya Rencana Strategis S€kretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024.

Jakarta, Juni 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal

lndustri Agro
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Arah kebijakan akselerasi pembangunan industrialisasi yang terangkum dalam Rencana

pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)tahun 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat lndonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan

berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal lndustri Agro sebagai unit kerja

yang membina sektor industri agro yang memberikan kontribusi PDB cukup besar pada sektor

industri pengolahan non migas, menuangkannya dalam rencana strategis.

Selama periode tahun 2015-2019 industri agro mengalami perkembangan yang cukup

berfluktuasi. Tahun 2015-2017 pertumbuhan industri agro terus mengalami kenaikan yaitu sebesar

5,82yo pada tahun 2015, 6,33% pada tahun 2016 dan 6,600/0 pada tahun 2017. Sedangkan pada

tahun 2018, mengalami penurunan menjadi sebesar 6,30yo, namun kembali meningkat pada tahun

2019 menjadi sebesar 6,65yo. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 pertumbuhan sektor industri

agro selalu lebih tinggijika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas

bahkan terhadap pertumbuhan PDB nasional. Grafik pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada

Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Nasional,lndustri Pengolahan Non-Migas
dan lndustri Agro Tahun 2015-2019

Sepanjang tahun 2015-2019, hampir keseluruhan sektor industri agro mengalami

pertumbuhan yang cenderung fluktuatif, bahkan terdapat beberapa sektor yang mengalami

pertumbuhan negatif, seperti pada industri minuman dan industri pengolahan tembakau yang

mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2017; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak

termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang mengalami

1



pertumbuhan negatif pada tahun 2015 serta industri kertas dan barang dari kertas yang juga

mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena permasalahan-

permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi pada industri-industri tersebut. Meskipun

demikian, secara umum industri agro mengalami pertumbuhan yang cukup baik seperti pada

industri makanan, industri pengolahan tembakau dan industri furnitur. Pertumbuhan masing-

masing sektor industri agro dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut'

Tabel 1.1 Pertumbuhan sektor tndustri Agro Tahun 2015 - 2019

No Sektor lndustri 201s rc15 mt7 2018 2019

3

4

1 Makanan dan Minuman

2 Pengolahan Tembakau

6 Sat rr&0@

al6a,trtffi&
Dr&ldMn.fu

L9lta

ffi0rril,k.rlae
{wff6&adsl{ {
rryMfflsho.ldr

tu taiarisya
l.t t

Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus fiidak
Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman -1,53

Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

L,74 0,13 O,75 -4,55

2,61 0,33 1,43 8,86

0,46 3,65 2,22 8,35

HnffiUr58

7,54

6,24

.o,16

5,L7

8,33

1,58

9,23

-0,&4

7,9t

3,52

7,78

3,36

Kertas dan Barang dari Kertas,

Percetakan dan Reproduksi Media
Rekaman

5 Furnitur

lndustri agro menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini

dapat dilihat dari besarnya kontribusi PDB yang diberikan oleh sektor industri agro terhadap PDB

industri pengolahan non migas yaitu sebesar 49,71196 pada tahun 2019, merupakan yang tertinggi

di antara sektor industri non migas lainnya.

l.a!l

t,o,t

r,**
B.rf, l4a&l
rnl astfi|(

9,H

Gambar 1.2 Kontribusi Sektor lndustri Agro Terhadap PDB

lndustri Pengolahan Non MigasTahun 2019
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Cabangsubsektorindustriagroyangmemberikankontribusiterbesarterhadapsektor
industripengolahannonmigasadalahindustrimakanandanminumandisusulolehindustri
pengolahan tembakau di urutan kedua dan industri kertas dan barang dari kertas di urutan ketiga

(Gambar 1.2 dan Tabel 1.2).

Tabel 1.2 l(ontribusi sub sektof lndustri Agro Terhadap PDB lndustri Agro Tahun 2015-2019

No sektor lndustri 2015 m16 mll 2018 2019

1

2

3

4

5

Makanan dan Minuman

Pengolahan Tembakau

Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus dan

Earang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan

seienisnya

lndustri Kertas dan Barang dari l(ertas,

Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

Furnitur

,UMI"AH

3,72 3,s5 3,36 3,20 2,89

30,84

5,18

32,80

5,18

34,33

5,O2

35,46

5,05

36,40

5,07

4,18 r,97

1,49 t,42

45,it1 4$,92

3,98

,"39

48,01,

3,89

1,36

48,96

3,95

L,4t

49,71

L,47

Selama periode tahun 2015 hingga 2019, sub sektor industri agro terus mengalami

peningkatan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non migas, terutama pada sub sektor

industri makanan dan minuman (Gambar 1.3). Meningkatnya kontribusi PDB sektor industr agro

terhadap industri pengolahan non miBas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain membaiknya

perekonomian di beberapa pasar utama tujuan ekspor produk industri agro, realisasi investasi

dalam bidang industri agro dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan di

sektor industri agro.
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Gambar 1.3 Kontribusi Sektor lndustri Agro terhadap PDB

lndustri PenBolahan Non Migas Tahun 2015-2019
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Eksporprodukindustriagropadatahun2015-20lgmemilikinilaiyangberfluktuasidengan
kisaran 43,3 - 52,7 Milyar USD. Tahun 2015 ekspor produk industri agro adalah sebesar 43,7 Milyar

USD dan mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi sebesar 43,3 Milyar usD. Tahun 2017

mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu sebesar 52,6 Milyar USD dan mengalami penurunan kembali

pada tahun 2019 menjadi sebesar 47,1 Milyar USD. 5 besar komoditi ekspor utama sektor industri

agro adalah industri kelapa sawit, industri makanan, industri kertas dan barang dari kertas, industri

kayu dan industri karet.

Tabet 1.3 perkembanSan Nilai Ekspor Produk |ndustri ASro (uss Juta) Tahun 2015-2019

No Korpditi

1 Makanan (tidak termasuk minyak
kelapa sawit & oleokimia)

2 Minyak kelapa sawit

3 oleokimia

4 Biodiesel

5 Minuman

6 Pengolahan Tembakau

7 Industri Kayu

8 (ertas dan Barang dari Kertas

9 Pencetakan Umum dan Khusus

10 Karet Hulu (crumb rubbet, katel
asap, remiling)

TOTAI. AGRO

roTAL EtGFOn t Dt Slnt
PENGOI HAT{ tlor-Mtps

n15

10.708,27

m16

11.288,78

20'17

u.615,04

18.829,2tt

164,27

2.947,93

t22,*

1.085,87

3.83&67

6.*9,12

s.o91,18

L412,57

2018

12.738,08

m19

10.018,31

15.564,57

21o,26

1.835,16

91,G'

922,77

3.901,9s

5.383,45

3.690,&l

f.i170,05

L4.679,22

367,65

2.326,93

118,03

959,70

3.755,92

5.(r7,51

3.362,15

1.39sp1

16.811,19

197,U

2.980,46

127,@

1.136,m

4.22L,N

7.294p

3.942,m

1./t63,m

16.988,02

280,89

2.625,77

L22,N

1.147,00

3.550,m

7.30r,m

3.519,00

1.506,m

4r.Tt8,7!t 43.3m,q) 52.656,73 51.110,57 47.t67,98

108.5OeO3 110.503,49 125.10a95 130.102,28 126.509,91

lmpor sektor industri agro selama periode tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan

dengan nilai berturut-turut sebesar 12,0 Milyar USD, 13,2 Milyar USD, 14,0 Milyar USD, 16,8 Milyar

USD dan 17,6 Milyar USD. Nilai impor industri agro selama periode tahun 2015 - 2019 masih lebih

rendah jika dibandingkan dengan nilai ekspornya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1-4 dan

Tabel 1-5, sehingga neraca perdagangan sektor industri agro cenderunB positif.

Tabel 1.4 Perkembangan Nilai hpor lndustri Agro (US$ Juta) Tahun 2015-2019

No Xornoditi

1 Makanan (tidak termasuk minyak
kelapa sawit & oleokimia)

2 Minyak kelapa sawit

3 Oleokimia
4 Biodiesel

5 Minuman

2015

8.285,64

2015

9.419,01

24,n

30,5s
31,(r

185,59

mL7

9.597,19

27,U

19,39

3L41

227,L3

m18

11.414,80

m19

9.984,95

23,32

190,08

25,81

319,m

4

23,57

24,$
30,(x,

175,56

76,6

L2,74

2.625,77

327,@



,{o Xomodfti

6 Pengolahan Tembakau

7 lndustri Kayu

8 Kertas dan Barang dari Kertas

9 Pencetakan Umum dan Khusus

10 Karet Hulu {crumb rubber, karet
asaP, remiling)

TOTAL AGRO

TOTAL EXSPOR INDI,STRI
PE GO'IAHAN Non-Mig3s

2015

375,11

327,n

2.6,8[i,52

lq64

90,:16

2016

461,16

308,20

2.67q90

6,53

83,71

ml7

644,O2

334,87

3.(x)4,42

9,38

13186

?0.'B

729,@

397,m

3.544,00

16,m

La7,@

rc19

505,00

495,00

3.345,m

ldm
204,00

t2.o27,A9 ].3.22r,* 14.059,51 16.8/6,01 17.689,52

t@-437,!7 108,89,03 l22.O5l,Ol LL2.A@,27 t37.114,72

Tabel 1.5 Perkembangan lnvestasi PMON lndustri Agro Tahun 20F2019 (Rp. Milya4

*Totol investosi sub seklot industi oqro

'+ Percehtose PMDN sub seltot ihdusui oqrc tehodop PMDN indust pengolohon non migos

5

KALI
sub sctor ir&rui

Ago 2015 2016 20t7 2014 2019 Tot l* %

nihi**
lndustri Makanan 27.515,36 35.2,17 33,1

11 lndustri Minuman 2.244,55 3.344,79 2.435,47 2.O84,34 14.8a2,34 3,4

72
lndustri Pengolatlan
Tembakau

4.2@,77 2.268,64 4.139,45 1.248,90 72.547,35 2,9

lndustri Xayu, BaranS
dari Kayu dan Barang
Anyaman dari
Bambu. Rotan dan
sejenisnya

1.185,33 3.151,m 1.569,O7 1.535,70 1.s85,61 9.026,77 2,!

lndust.i l(ertas dan
Barang dari xertas

6.020,83 s.o59,83 8.555,01 2.474,s5 5,7

31 lndustri Fu.nitur 139,95 387,36 544,26 382,81 675,79

Tot.l lnv.strri Scltor
tndustri Agro

3r-880,(x, 40.626,74 /|9.2(ra,45 43.44O,94' 41.44,11 206.525,45 47,7

Tot l llltt i.i Scttor
lndustri P.naobh.n tlon-
Mlgrs

87.974,33 94.461,9S 97.003,/16 81.627,52 lLW,27 433.507,53 1d)

Beberapa permasalahan yang dialami terkait tingginya impor produk industri agro

diantaranya adalah produk industri dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk impor,

masih tingginya impor bahan baku dan barang jadi, dan beberapa regulasi atau kebijakan terkait

impor yang kurang mendukung. Dalam rangka menekan laju impor tersebut, pemerintah

mendorong pengembangan industri subtitusi impor dan mempercepat hilirisasi industri berbasis

agro.

Jika dilihat dari realisasi investasi sektor industri agro periode 2015-2019, investasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 yaitu

berturut-turut sebesar 31,9 Trilyun Rupiah, 40,6 Trilyun Rupiah dan 49,2 Trilyun Rupiah, namun

menurun pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 43,4 Trilyun Rupiah dan 41,4 Trilyun Rupiah.

Kontribusi investasi PMDN terbesar subsektor industri agro berasal dari sektor industri makanan

yaitu sebesar 33,1% (Tabel 1.5).

10 15.564,62 31.055,88 33.265,28 143.363,41

4.769,19

690,19

77 2.625,25 24.735,47

2.O70,L7 0,5



Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor industri agro periode tahun 2015-

2019 juga mengalami berfluktuasi. Tahun 2015 nilai investasi PMA sebesar 2,2 Milyar USD, tahun

2016 meningkat cukup tajam mencapai 5,1 Milyar USD, sedangkan pada tahun 2Ot7-20t9 kembali

menurun berturut-turut sevesar 3,0 Milyar USD, 2,3 Milyar USD dan 1,9 Milyar USD. Kontribusi

investasi PMA terbesar subsektor industri agro berasal dari sektor industri makanan yaitu sebesar

LL,60z6 (Tabel 1.6).

Tabel 1.6 Perkembangan lnvestasi PMA Industri Agro Tahun 2015-201!, (USD Juta)

*Totol investasi sub *l/tor industri ogro
** Per*ntase PMDN sub *kor industri agro terhadap PMA indu*ri pengolahon non migos

Jumlah tenaga kerja pada lndustri Besar Sedang (lBS) sektor industri agro tahun 2015 hingga

2018 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan mengalami penurunan pada tahun 2019.

Tahun 2015 tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri agro sebanyak 1.807.932 orang dan

terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 2.280.311 pada tahun 2018, namun menurun

menjadi sebesar 2.L6L.788 orang pada tahun 2019. lndustri yang paling banyak menyerap tenaga

kerja dalam sub sektor industri agro adalah industri makanan (Tabel 1.7).

Tabel 1.7 Jumlah Tenaga Keria IBS Sektor lndustri Agro menurut KBLI Tahun 2015-2019

5

7.015,53 11,61.367,35 L.166,76 t.545,47 1.171,00 1.165,0s10 lndustri Makanan

1,5153,78 34o.,24 3L4,11 93,il 86,40 988,1711 lndustri Minuman

182,09 0,3
lndustri Pengolahan
Tembakau

0,05 7,95 110,69 42,6 20,74T2

47,tt 267,54 395,68 276,@ 94,99 1.081,32 1,815

lndustri Kayu, Barang

dari Kayu dan dan
Barang Anyaman dari
Bambu, Rotan dan
Sejenisnya

t7 lndustri Kertas dan
Barang dari Kertas

699,02 2.77O,76 580,16 617,49 424,@ 5.091,43 8,4

lndustri Furnitur 23,35 22,58 49,54 68,39 111,91 275,77 0,531

L2G9,7.8 L903,G) 14.5:14,41 24,2
Total lnrestasi Sektor
Industri Agro

L?sn,6 5.175,83 2.995,65

lo.(81,70 9.379,4 60.5(l8,O7 10o,0
Tel hresbsiSeltor
lrdustri Fengohhen l,ton-
Mlgas

1L523,88 14647,89 x2.875,t6

KBtI Sub Sektor ldustri Agro 20ls 2015 xtLT 2018 2019 Total*

10 Makanan 858.170 940.590 1.041.265 1.158.356 1.O91.923 5.100.405
11 Minuman 59.973 65.710 93.067 87.447 95.175 401.436
L2 Pengolahan Tembakau 346.082 379.351 345.%:7 280.852 327.441 1.679.683

16

Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus dan Barang Anyaman
dari Bambu, Rotan dsj

243.O72 266.445 338.394 383.1/16 2t8.m 1.509.457

17 Kertas dan Barang dari Kertas 133.199 146.67 131.031 124.105 158.730 693.O72
31 Furnitur 167.436 183.536 195.O10 236-371 210.119 992.472

Total Tcnrgr l(cri. lndustri ASro L807.932 L981.779 2.il9l715 2.280.311 2-161.788 m.376.525
Total TenaEa Kerh IBS 5.247.301 s.75l..872 6.256.442 5.vr3.3t 7 a540.375 28.939.453

*Totol tenaga kerja industri besar sedong sub sekor industri agro

%

nilai**2016 mL7 2018 2019 Total*Kode

KBtI
$6saltor hdrst?i

Agro
201s



Jumlah unit usaha yang bergerak pada sektor industri aBro mengalami fluktuasi sepanjang

tahun 2015-2019, sebanyak 10.943 unit usaha pada tahun 2015, berfluktuasi hingga mencapai

12.947 unit usaha pada tahun 2019. sub sektor industri agro yang memiliki unit usaha paling banyak

adalah sub sektor industri makanan yaitu sebanyak 38 ribu unit usaha, industri furnitur sekitar 8,5

ribu unit usaha dan sub sektor industri kayu sekitar 7,4 ribu unit usaha (Tabel 1.8).

Tabel 1.8 Perlembangan Jumlah Unh Usaha Sektor lndustri Agro tahun 2015-2019

KELI Sub Seltor lndustri Atm 2015 2016 20t7 2018 2019 Total'
10 Makanan 6.453 8.&13 7.97 7.626 38.202

11 Minuman 422 526 649 5 656 2.947

L2 Pengolahan Tembakau 940 1.172 7(X 1.114 70L 4.633

16

Kayu, Barang dari Xayu dan
Gabus (Tidak Termasuk
Furnitur) dan Barang Anyaman
dari Bambu, Rotan dsj

1.220 1.521 t.fil 1.777 L.443 7.468

t7 Kertas dan Barang dari Kertas 508 633 7M 791 733 3.409

31 Furnitur 1.400 L.745 1.606 t-977 1.788 8.516

Total P.rusahaan ldustri AtIo 10.943 13.64r) 12.7t9 14.926 12.947 55.175

Total Perusahaan IBS 26.t22 32.8(x) :I}.435 37.711 33.788 ,46.742
*Total tenqo kerio induti besot sdqtg sub sekot indudri ogto

Sepanjang tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro melaksanakan

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Berbasis

Agro untuk mencapai tujuan dan sasaran strateBis yang tertuang di dalam Rencana Strategis

Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2015-2019 dan perubahannya. Capaian Renstra

tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.9.

7

8.573



Tabel 1.9 Capaian Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 20X5-2019 dan Perubahannya

Tujuan/Sasaran
Strategis

lndikator KinerJa
2015 20L6 2017 20L8 20t9 Capahn Akhir Satuan

T R T R T R T R T R T R c
TUJUAN

Terwujudnya

birokrasi
Direktorat
Jenderal lndustri

Agro yang efektif,
efisien dan -

berorientasi pada

layanan prima

Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)

Tidak digunakan
sebagai indikator

74,LL 75,73 75,30 77,L6 Tidak digunakan
sebagai indikator

75,30 77,L6 1o2,5% Nilai

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan

Sekretariat
Direktorat
Jenderal lndustri
Agro

Tingkat Kepuasan
Pegawai Direktorat
Jenderal lndustri Agro
atas Pelayanan
Sekretariat Direktorat
Jenderal lndustri Agro

Tidak digunakan sebagai indikator

80 80,11 80 80,11 L@,L% Persen

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTI NGAN

Terwujudnya ASN

Direktorat
Jenderal lndustri
Agro yang
profesional dan
berkepribadian

Rata-rata nilai prestasi

kerja pegawai Direktorat
Jenderal lndustri Agro

Tidak digunakan
sebagai indikator

80 u,20 81 82,2O 82 87,49 82 87,49 LO6,7tr/o Persen

Rata-rata produktivitas
kinerja minimum
pegawai Direktorat
Jenderal lndustri Agro

1320 L792,5 L320 L793 t320 1845 1320 1845 L39,77% Persen

Kualifikasi pendidikan
Pegawai Direktorat
Jenderal lndustri Agro

L 2 1 2 1 1 4 5 t25,WA Orang

Tersedianya
sistem informasi

Kesesuaian data dan
informasi industri agro
terhadap kebutuhan

Tidak digunakan
sebagai indikator

50 29,03 60 36,35 70 51,51 70 5L,6L 73,73% Persen
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Tujuan/Sasaran
Strategis

lndikator Kineria
2015 20t6 20L7 2018 20L9 Capahn Akhir Satuan

T R T R T R T R T R T R c
yang andal dan

mudah diakses

stokeholder industri
agro

Ketersediaan
(uptimel

Sistem 100 100 100 100 100 100 100 100 tOO,tr/6 Persen

Terwujudnya
birokrasi yang

efektif, efisien,
dan berorientasi
pada layanan
prima

Penilaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah
(SAKIP) Sekretariat
Direktorat Jenderal

lndustri Agro

Tidak digunakan
sebagai indikator

76 75,76 78 88,05 80 84,77 80 84,77 L05,96% Nilai

Tingkat Kematangan SPIP

Satker Mencapai Tingkat
3

3 3,224 3,2 3,374 3,25 3,673 3,25 3,673 tL3,O2% Level

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

Tersedianya
kebijakan
pembangunan

industri agro yang

efektif

Rancangan peraturan
perundangan yang

diselesaikan

0 0 L 2 1 4 2 4 4 10 250,0% R

Permen

Terselenggaranya
urusan
pemerintahan di

bidang
perindustrian
yang berdaya
saing dan

berkelanjutan

Produk industri yang

tersertifikasi Tingkat
Komponen Dalam Negeri
(TKDN)

Tidak

digunakan
sebagal

indlkator

84 83 3 2 4 10 Tidak digunakan
sebagai indikator

91 95 t04,4tr/o Sertifikat

Masukan posisikerja
sama internasional
bidang industri agro Tidak digunakan sebagai indikator

6 6 L@,Oo/o Masukan
posisi

kerja
sama

PERSPEKTIF PEMBEI.AJARAN ORGANISASI

Tersusunnya
perencanaan
program,

Tingkat akuntabilitas
Laporan Keuangan dan

BMN

Tidak
dlgunakan

sebagai
indikator

Capaian

Standar
Tertinggi

Capaian

Standar
Tertinggi

Capaian
Standar
Tertinggi

Capaian

Standar
Tertinggi

capaian
Standar
Tertinggi

Capaian

Standar
Tertinggi

Capaian

Standar
Tertinggi

Capaian

Standar
Tertinggi

Capaian

Standar
Tertinggi

L@,ff/o Capaian

Standar
Tertinggi
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Persen91,68 91,58 L@,75%93,51

l@,ff/o Persen20 5,43
Tidak digunakan
sebagai indikator

lndustriAgro
0,99

Persen100 100 L@,0%

pengelolaan

keuangan serta
pengendalian
yang berkualitas
dan akuntabel

Kesesuaian rencana
program dan kegiatan
prioritas dengan

Dokumen Perencanaan

90 90 90 90 95 100 100

il
-

I

10

lndikator Kinerja
2015 20L6 2017 Gpaian Akhir Satuan

T R T R T R T R R T R c
Status pengelolaan BMN
Direktorat Jenderal
lndustriAgro

t o,28 90 91 91

20 20 6,48 5,43 20

100



Capaian target dari masing-masing indikator kinerja di dalam Rencana Strategis Sekretariat

Direktorat lenderal lndustri Agro Tahun 2015-2019 dan perubahannya adalah sebagai berikut:

capaian lndikator Kineria Tuiuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro pada tahun 2015-

2019 adalah '"Terwuiudnya birokrasi Direktorat Jenderal lndustri Agro yang efektif, efisien dan -

berorientasi pada layanan prima" dan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat

lenderal lndustri Agro Agro". Selama periode 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2015-

2019, Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro melaksanakan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi

Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Berbasis Agro untuk mendukung pencapaian

tujuan ini. Tujuan ini diukur melalui indikator-indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

a. Penilaian Mandiri Reformasi Birok.asi (PMPRB)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi indikator kinerja tujuan ini adalah sebesar

77,L6 dari target sebesar 75,30 atau dengan tingkat capaian sebesar 102,5%. Realisasi untuk

indikator kinerja tujuan ini berpedoman pada hasil penilaian PMPRB Kementerian

Perindustrian. 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 hasilterdiri dari penilaian

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

pelayanan publik.

b. Tintkat Kepuasan Pegawai Direlcorat Jenderal lndustri Agro atas Pelayanan Sek.etariat
Direktorat Jende6l lndusri Agro

Realisasi untuk indikator kinerja tujuan ini diukur melalui survey dengan menyebarkan

kuesioner terhadap para pegawai di lingkungan Direkorat Jenderal lndustri Agro yang meliputi

4 (empat) unit Eselon ll. Survey dilakukan pada aspek pelayanan, sumber daya manusia dan

proses pelayanan. Ruang lingkup yang diukur dalam survey tersebut terutama pada hal yang

berkaitan dengan pelayanan teknis dan administrasi Direktorat Jenderal lndustri Agro. Pada

akhir periode Renstra, tingkat kepuasan Pegawai Direktorat Jenderal lndustri Agro atas

Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro adalah sebesar 80,11 persen dari target
sebesar 80 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 100,13 persen.

Capaian lndikator Kineria Sasaran Stratesis

a. Sasaran Strate8is 1: Terwujudnya ASN Direktorat lenderal lndustri Agro yang kompeten,
profesional dan berkepribadian

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

1) Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal lndustri Agro.

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini mengalami fluktuasa. Dari nilai sebesar 84,20 pada tahun 2017,

sempat menurun menjadi sebesar 82,30 pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada
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tahun 2019 menjadi sebesar 87,49. Karena selalu dapat mencapai target setiap tahunnya

dan realisasi akhir yang juga memenuhi tar8et akhir, maka pencapaian target jangka

menengah indikator ini dapat disimpulkan telah berhasil dicapai. Hal ini tidak lepas dari

pembinaan SDM dan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan secara profesional oleh

Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro.

2) Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat jenderal lndustri Agro.

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini terus mengalami peninBkatan dari 1792,5 pada tahun 2017,

meningkat menjadi sebesar 1793 pada tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019

menjadi sebesar 1845. Karena selalu dapat mencapai target setiap tahunnya dan realisasi

akhir yang selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, maka pencapaian targetjangka

menengah indikator ini dapat disimpulkan telah berhasil dicapai. Sebagaimana indikator

sebelumnya, hal ini juga tidak lepas dari pembinaan SDM dan pengelolaan kepegawaian

yang dilaksanakan secara profesional oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro.

3) Kualifikasi pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal lndustri Agro

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target setiap tahunnya yaitu sebanyak 2

orang pegawai pada tahun 2Ot7,2 oang pegawai pada tahun 2018 dan 1 orang pegawai

pada tahun 2019. Karena selalu dapat mencapai target setiap tahunnya dan total realisasi

mampu melebihi target total, maka pencapaian target jan8ka menengah indikator ini

dapat disimpulkan telah berhasil dicapai. Sebagaimana pada indikator-indikator

sebelumnya, hal ini juga tidak lepas dari pembinaan SDM dan pengelolaan kepegawaian

yang dilaksanakan secara profesional oleh Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro.

b. Sasaran Strategis 2: Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

1) Kesesuaian data dan informasi industriterhadap kebutuhan stokeholder.

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini terus mengalami kenaikan meskipun belum dapat mencapai

target setiap tahunnya. Realasasi indikator ini yaitu sebesar 29,03% pada tahun 2017,

36,36% pada tahun 2018 dan 51,61% pada tahun 2019. Karena setiap tahun belum dapat

mencapai target dan realisasi akhir juga tidak mampu melampaui target akhir, maka

pencapaian target jangka menengah indikator ini dapat disimpulkan tidak berhasil dicapai.

Oleh karena itu diharapkan bahwa indikator ini dapat terus digunakan pada periode

Renstra selanjutnya agar dapat dilakukan perbaikan sehingga dapat menyediakan

pelayanan informasi yang berkualitas bagi stakeholder.

2) Ketersediaan Sistem (uptlme).

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target setiap tahunnya yaitu sebesar

L00%. Karena setiap tahun selalu dapat mencapai target dan realisasi akhir telah mampu
memenuhi target akhir, maka pencapaian target jangka menengah indikator ini dapat

disimpulkan telah berhasil dicapai. Hal ini tidak lepas dari pengadaan dan pemeliharaan
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sarana prasana pengolahan data dan informasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal

lndustri Agro yang dilaksanakan dengan baik sehingga mampu memberikan layanan

ketersediaan sistem 100%.

c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi Direktorat lenderal lndustri Agro yang efektif, efisien

dan berorientasi pada layanan prima

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

1) Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP)

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini mengalamifluktuasi. Dari nilai sebesar 75,76 pada tahun 2017,

meningkat menjadi sebesar 88,05 pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019

menjadi sebesar 84,77. Penurunan nilai ini terjadi karena adanya perubahan metode

penilaian SAKIP di mana sebelumnya mengacu kepada Permenperin Nomor 75/M-

IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, namun mulai tahun 2019 metode

evaluasi mengalami perubahan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas lmpelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Perbedaan metode evaluasiini meliputi perubahan pada butir pernyataan komponen/ sub

komponen yang dinilai, tata cara evaluasi serta kategori nilai. Meskipun mengalami

penurunan nilai SAKIP pada tahun 2019 dan sempat tidak mencapai target pada tahun

2017, namun target akhir nilai SAKIP dapat dipenuhi sehingga pencapaian target jangka

menengah indikator ini dapat disimpulkan telah berhasil dicapai.

2l Tingkat kematangan SPIP Satuan Kerja MencapaiTingkat 3.

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini terus mengalami peningkatan dari 3,224 pada tahun 2017,

meningkat menjadi sebesar 3,374 pada tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019

menjadi sebesar 3,673. Karena selalu dapat mencapai target setiap tahunnya dan realisasi

akhir yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, maka pencapaian target jangka

menengah indikator ini dapat disimpulkan telah berhasil dicapai. Peningkatan nilai SPIP

setiap tahunnya merupakan bukti dari pengelolaan dan pembinaan SPlP yang dilaksanakan

dengan baik oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro.

d. Sasaran Strategis 4: Tersedianya kebijakan pembangunan industriyang efektif

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

L) Peraturan Perundangan yang diselesaikan.

Pada tahun 2015-2016, realisasi indikator ini adalah nol. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target yaitu sebanyak 2 rancangan
peraturan pada tahun 2017,4 rancangan peraturan pada tahun 2018 dan 4 rancangan

peraturan pada tahun 2019. Karena selalu dapat mencapai target setiap tahunnya dan

realisasi total juga dapat mencapai target total, maka pencapaian target jangka menengah

indikator ini dapat disimpulkan telah berhasil dicapai. Penyelesaian rencangan peraturan
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ini menunjukkan partisipasi aktif Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro dalam

memfasilitasa penyusunan peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam progsun.

e. Sasaran Strategis 5: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang adil,

berdaya saing dan berkelanjutan

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

1) Produk industri agro yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Pada tahun 2015 indakator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2016-2018,

realisasi indikator ini mengalami fluktuasi yaitu sebanyak 83 sertifikat pada tahun 2016, 2

sertifikat pada tahun 2017 dan 10 sertifikat pada tahun 2018. Dari periode tahun tersebut,

hanya pada tahun 2017 yang tidak mampu mencapai target. Sedangkan untuk tahun 2019

indikator ini tidak lagi diampu oleh Direktorat lenderal lndustri Agro karena telah dibentuk

unit kerja baru di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu Pusat Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN) dimana salah satu fungsinya adalah

melaksanakan penyiapan pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri. Dalam

rapat pembahasan antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian, disepakati

bahwa indikator ini tidak lagi diampu oleh Unat Eselon lteknis namun berpindah menjadi

tugas dari Pusat P3DN. Meskipun sempat tidak mencapai target pada tahun 2016 dan

2017, namun realisasi total telah dapat mencapai target total, sehingga pencapaian target
jangka menengah indikator ini dapat disimpulkan telah berhasil dicapai.

2) Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro

Pada tahun 2015-2018 indikator ini belum digunakan. lndikator ini merupakan indikator

baru yang diusulkan untuk mengakomodir fungsi bagian kerja sama yang belum tercakup

di dalam Rencana Strategis Direktorat lenderal lndustri Agro, sehingga dalam rapat

internal Direktorat Jenderal lndustri Agro disepakati bahwa untuk sasaran strategis

"Terselenggaranya Urusan Pemerintah Di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan" ditambahkan indikator kinerja yaitu "Masukan Posisi Kerjasama

lnternasional Bidang lndustri Agro" dengan target sebanyak 6 masukan posisi kerjasama

pada tahun 2019. Realisasi indikator ini pada tahun 2019 adalah sebanyak 6 masukan posisi

kerja sama. Karena realisasitotal telah mampu memenuhitarget, maka dapat disimpulkan

bahwa pencapaian tarBet jangka menengah indikator ini telah berhasil dicapai.

f. Sasaran Strategis 6: Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta

pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

1) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN

Pada tahun 2015 indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2016-2019,

realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target yaitu memperoleh predikat "Capaian

Standar Tertinggi", sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa pencapaian target jangka

menengah indikator ini telah berhasil dicapai. Hal ini tidak lepas dari peran seluruh unsur
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pengelola keuangan dan BMN pada Kementerian Perindustrian, di mana salah satunya

adalah Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro.

2) Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal lndustri Agro

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjang tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target setiap tahunnya dengan capaian

100% atau lebih. Mulai tahun 2018 indikator ini mengalami perubahan cara perhitungan,

dimana status pengelolaan BMN dihitung berdasarkan perbandingan Nilai BMN yang telah

ditetapkan dengan total aset BMN Ditjen lA, sehingga untuk target tahun 2018-2019 juga

mengalami penyesuaian. Karena realisasi akhir total telah dapat mencapai target total,

maka pencapaian target jangka menengah indikator ini dapat disimpulkan telah berhasil

dicapai. Sebagaimana pada indikator sebelumnya, hal ini tidak lepas dari peran seluruh

unsur pengelola BMN pada Direktorat Jenderal lndustri Agro.

3) Anggaran Direktorat .l enderal lndustri Agro yang diblokir

Pada tahun 2015-2016, indikator ini belum digunakan. Sedangkan sepanjanB tahun 2017-

2019, realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target setiap tahunnya dengan nilai

capaian sebesar 100%. Karena realisasi akhir telah dapat mencapai target akhir, maka

pencapaian tar8etjangka menengah indikator ini dapat disimpulkan telah berhasil dicapai.

Target anggaran yang diblokir selalu dapat memenuhi target menunjukkan bahwa

penyusunan dan pengelolaan program dan anggaran pada Direktorat Jenderal lndustri

Agro telah berjalan dengan baik, dimana telah dilakukan upaya-upaya buka blokir

diantaranya melalui penyiapan dokumen pendukung yang lengkap, penyeimbangan

proporsi penganggaran dan argumentasi yang tepat pada saat penyusunan dan

penelaahan anggaran.

4) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Dokumen Perencanaan

sepanjang tahun 2015-2019, realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target setiap

tahunnya dengan nilai capaian sebesar 100% atau lebih. Karena realisasi akhir telah dapat

mencapai target akhir, maka pencapaian target jangka menengah indikator ini dapat

disimpulkan telah berhasil dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan program pada

Direktorat Jenderal lndustri Agro telah berjalan dengan baik dengan mengacu kepada

dokumen perencanaan.

lndikator-indikator kinerja yang belum mencapai target kumulatif/maksimal sampai dengan

tahun 2019 adalah indikator "Kesesuaian Data dan lnformasi lndustri Agro Terhadap Kebutuhan

Stakeholder lndustri Agro". Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 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 masih terdapat admin yang

belum aktif menjawab pertanyaan masyarakat di lingkungan Direktorat lenderal lndustri Agro. Pada

periode yang akan datang diharapkan ada peran aktif dari unit Eselon ll lainnya atau jika dimungkinkan

untuk disediakan baBian khusus yang bertanggung jawab dalam menangani pertanyaan masyarakat

di Direktorat Jenderal lndustri Agro. Selama periode kinerja 2077 -2019 indikator ini mengalami

kenaikan setiap tahunnya walaupun belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga jika

kedepan indikator ini diEUnakan laBi untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro, maka
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diperlukan tim khusus yanB dapat fokus secara intens menjawab pertanyaan masyakarat dan

bertanggung jawab dalam menangani pertanyaan masyarakat sehingga realisasinya dapat dicapai.

B. PotensidanPermasalahan

1. Potensi

Potensi-potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro antara lain:

o Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur

. Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk mengembangkan dan meningkatkan

sistem, standar, dan prosedur kerja guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
. Adanya semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan

perilaku aparat

. Adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, effisien, efektif,
produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel

. Meningkatnya SDM yang berkualitas serta profesional di lingkungan Direktorat lenderal

lndustri Agro

. Terdapat sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas

. Adanya mekanisme dan prosedur kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan

Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro

. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan yang mendapat capaian tertinggi

. Adanya pengembangan sistem informasi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas

dan kualitas kerja di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat lenderal lndustri Agro

2. Permasalahan

Sedangkan beberapa permasalahan yang dialami oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri

Agro diantaranya:

o Pola pengembangan karir masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan
o Lemahnya pengendalian intern terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga

pencapaian target belum optimal
. Struktur organisasi dan penetapan tugas pokok dan fungsi yang kurang fleksibel dalam

dinamika perkembangan lingkungan yang dihadapi

o Belum optimalnya pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan
. Sistem dan prosedur tata kelola keuangan dan barang milik negara yang belum optimal
o Sarana dan prasaran lT yang masih belum memadai

r Kualitas koordinasi dalam perencanaan dan pelaporan masih belum maksimal
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A. Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri ABro sebagai salah satu unit kerja yang

membantu pelaksanaan tugas Direktorat lenderal lndustri Agro yang merupakan perpanjangan

tangan Presiden di bidang industri agro, maka Visi Sekretariat Direkorat lenderal lndustri ABro

ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu:

'Tetwuiudnya lndonesia Maju yanS Beldaulat, Mandin', dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong RoyonC

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 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil Presiden yang
juga merupakan misi Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia lndonesia;

2. Struktur ekonomiyang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, Sekretariat Direktorat lenderal lndustri
Agro menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan yang keberhasilannya

diukur melalui indikator kinerja tujuan dengan target setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 2.1Tuiuan Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro Tahun 202G2024

Tujuan lndikator (ineda Tuiuan Target Satuan
2020 2021 20.22 20.2t m24

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Sekretariat
Direktorat
lenderal
lndustri Agro

ri.1 Tingkat Kepuasan Pegawai
Direktorat lenderal lndustri
Agro atas Pelayanan
Selretariat Direktorat Jenderal
lndustri Atro

81 82 83 84 85
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D. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro diperlukan upaya-upaya

sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif

stokeholder, perspektif customer, perspektif intern ol process, dan perspektif /earn & growth sebagai

berikut:

2. Sasaran Strategis (SK2): Meningkatnya penguasaan pasar industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (lKSKl:

a. Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor

Sasaran strategis juga ini merupakan penugasan khusus kepada Sekretariat Direktorat Jenderal

lndustri Agro karena memerlukan koodinasi lintas Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

lndustri Agro, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan dan dalam rangka efisiensi, maka

diberikan penugasan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro.

Perspektif Customer

3. Sasaran Strategis (SK3): Terwujudnya ASN Direktorat jenderal lndustriAgro yanB professionaldan

berkepribadian

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSK):

a. lndeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal lndustri Agro

4. Sasaran Strategis (SK4): Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSK):

a. Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi

Persoeldif lnter no I Process

5. Sasaran Strategis (SK5): Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSK):

a. Rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro yang diselesaikan
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Perspektif Stokeho/der

1- Sasaran Strategis (SKl): Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSK):

a- Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro

Sasaran strategis ini merupakan penugasan khusus kepada Sekretariat Direktorat lenderal

lndustri Agro dalam mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya daya saing dan kemandirian

industri agro" karena memerlukan koodinasi lintas Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

lndustri Agro, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan dan dalam rangka efisiensi, maka

diberikan penugasan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro.



6. Sasaran Strategis (SK6): Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro yang

berdaya saing dan berkelanjutan

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSK):

a- Kerja sama sektor industri agro yang aktif diikuti

7. Sasaran Strategis (SK7): Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSK):

a. Evaluasi pemberlakuan kebijakan sektor industri agro

Percoektil Learn ond Growth

8. Sasaran Strategis (SK8): Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal lndustri Agro yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSK):

a. Nilai IKPA Direktorat Jenderal lndustriAgro

b. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal lndustri Agro

c. Indeks Penerapan Manajemen Risiko(MRl) Direktorat Jenderal lndustri Agro

d. Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat lenderal lndustri

Agro

e. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal lndustri Agro

f. Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

9. Sasaran Strategis (SK9): Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi

program kegiatan pada Direktorat Jenderal lndustri Agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSK):

a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas

nasional

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat

.lenderal lndustri Agro

Target sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro pada

tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri AgroTahun 2020-2024

Kode
sl(

Sasaran Stratetis

{sKl

Kode

IKSK

lndlk tor Kin.ria Sasar.n Strategls

(rKsK)

Tartrt
Satuan

2020 202L 2022 2023 2024

PERSP EKT IF ST AK E H O L D E R

sK1 Meningkatnya daya saing

dan kemandirian industri

agro

Peningkatan p€menuhan kebutuhan

bahan baku industri agro

Tidak
digunakan

sebaEai

indikator

1 1 1 Komoditi

sK2 MeninSkatnya penguasaan

pasar industri agro

Persentase perusahaan yang melakukan

tindaklanjut penintkatan ekspor

5 5 5 5 %

PERSPEKTIF CUSTOMER

sK3 Terwujudnya ASN

Direktorat lend€ral
lndustri Agro yang

profesional dan

berkepribadian

5 K3.1 lndeks komp€tensi, professional, dan

integritas pegawai Direktorat Jenderal

lndustri Agro

70 ]L 73 lndeks

Meningkatnya kualitas
pelayanan data dan

informasi sektor industri

agro

sK4,1 7t 72 73 74 75 %

PERSPEKTIF ,,VIEN'VA L PR OC ESS

sK5 Tersedianya k€bijakan
pembangunan industri
agro yanS efektif

s K5.1 Rancangan peraturan kebiiakan sektor

industri atro yang diselesaikan

11 L2 13 t4 15 %

sK6 Terselenggaranya urusan
pemerintahan di bidang
industri agro yang berdaya

saing dan berkelaniutan

s K6.1 Kerja sama sektor industri agro yang aktif
diikuti

96 97 98 %

5(1.1 L

sK2.1 5

76 80

sK4 Permintaan data dan informasi

stakeholder yang dapat dipenuhi

99 100
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Kodc

SK

Sasaran Stratctis
(s0

Kode
IKSK

lndikator Kincrja Sararan Stratcgis

{rKsKl

Ta rtet
Satuan

2020 202L 2022 2023 2024

sK7 Meningkatnya
pengendalian dan
pengawasan sektor

industriagro

sK7.1 1 L 1 1 Kebiiakan

PERSPEKTIF IEAPIV & GROW|H

Terwujudnya birokrasi

Direktorat lenderal
lndustrl Agro yang efektif,
efisien, dan berorientasi
pada layanan prima

5K8.1 Nllal IKPA Dlrektorat Jenderal lndustri

Agro

80 80,5 81 81,5 a2 N ilai

5K8.2 Nilai Laporan Keuantan 0ir€ktorat
Jenderal lndustri Agro

83 84 85 86 Nilai

sK8.3 lndeks Penerapan Manajemen Risiko

(MRl) Oirektorat Jenderal lndustri Agro

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 lndeks

sK8.4 Persentase nilai pengelolaan BMN

terhadap total aset lancar Direktorat

Jenderal lndustri Agro

1L 72 73 74 15

sK8.5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal

lndustriAtro

76 77 78 79 80 Nilai

5K8.6 Tingkat kepuasan peSawai atas

ketersediaan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana

6-L 82 83 84 85

sK9 MeninEkatnya kualitas
perencanaan,

penyelenSSaraan dan

evaluasi program kegiatan
pada Direktorat Jenderal

lndustriAgro

sK9.1 Tintkat kesesuaian dokumen perencanaan

denSan r€ncana program dan kegiatan

prioritas nasional

95,5 96 96,5 97,5 %

sK9.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kin€rja lnstansi

Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat
Jenderal lndustri Agro

18 74,5 79 79,5 Nilai

2l

Evaluasi pemberlakuan kebijakan sektor

industri agro

sK8

87

97

80



E. Peta Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal

lndustri Agro sebagai suatu impoct/outcome dari pelaksanaan kegiatan. Hubungan antara tujuan

dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro pada

tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam Peta Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro

sebagai berikut:

A{enln3krtnye kueHtm pcleyrnen Sckrcterlrt
Dlrcktont Jcndenl lndurtri ASro

,rLnlnlkilny. Dryt 3rln; drn
lhm.ndtrl.n lndurtrt Alro

?errvuludnyr ASN Olr.ktont J.nd.r.l lndustrl
Alro y.nt prof.rlonrl drn bcrkeprlbtdlrn

,rLnlntkatnyr Pon;ur:rtn Purr
lndu$rl Alro

It nlnlk.tny. ksrlltri p.l.y.n.n d.tt
dan lnformasl iaktor lndurtrl .tro

Trrr,rdlrnyr kblrkrn
Pcmbrn;unrn lndurtrl

Alro y.nt Efcktll

P.rumuiln K.buak n

TerwuJudnya Elrokratl Dlrcktorrt
Jcnderrl lodurtrl Atro yanl Ef.ktlf,

Eflrlcn, dan B.rorlcnt.3l P.d.
Layanan Prlma

?onclongrnnya Uru0n
P.m.rlntahrn Ol 3ld.nt lnduitrl

Alro y.nl Bordeyr S.'lnt d.n
SerkrlrnJutrn

Prhklnren K.blr.k.n

,rt nlnlk.tny.
P.nland.llrn d.n

P.ntawatrn Scktor
lndurtrl Alro

Prngrwr:an drn
Evrluerl KcbU.krn

menhgk tnyr Ku.lltat Poreman!.n,
Penyelenggaraan dan Evaluasl Program

K.gl.t.n pada Dlrcktorat Jenderal
lndustrl Agro

Gambar 2.1 Peta Sffategis Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2O2O - 2024

F. Kineria Utama dan Indikator Kinerra Utama

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

ditetapkan Kinerja Utama serta lndikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran kuantitatif
dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan tersebut. Tujuan "Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal
industri Agro", Sasaran Strategis perspektif stakeholder "Meningkatnya daya saing dan

kemandirian industri agro" dan "Meningkatnya penguasaan pasar industri agro" ditetapkan
sebagai Kinerja Utama, serta lndikator Kinerja Tujuan (lKT) dan lndikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSK) dalam perspektif stokeholder merupakan lndikator Kinerja Utama (lKU) Sekretariat
Direktorat Jenderal lndustri Agro yaitu:

1. Tingkat Kepuasan Pegawai DirektoratJenderal lndustri Agro atas Pelayanan Sekretariat

Direktorat Jenderal lndustri Agro

F

4

=

u
=o
F3
o

er
=oF
=U

UocE
J

E
Fzo

d
4

o_
7L:ldO.(dugJ

22

J

o(,

€o
fo

F
lq
F
5o

F
4



2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro

3. Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor

23



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebiiakan dan Strategi Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN)tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM;

2. Pembangunan lnfrastruktur;

3. Penyederhanaan Regulasi;

4. Penyederhanaan Birokrasi; dan

5. Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari

rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya

mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda

pembangunan tersebut yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

3- meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian

berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan

untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai

tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3

yaatu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Kebijakan

pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan

produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-

2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:

1. Agenda L: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan.
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Arah Kebijakan

a. penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan

koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah

besar;

2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;

3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;

4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan stortup; dan

5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

b. peningkatan nilaitambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian,

kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;

2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan

industri terutama di luar Jawa;

3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung

penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;

4) meningkatkan nilai tambah dan daya sainB produk dan usaha kreatif dan digital;

5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi

ketenagakerjaan; dan

6) mengembangkan industri halal.

c- peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan

dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1) meningkatkan diversifikasi, nilaitambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;

2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;

3) mengelola impor;

4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk

melalui pengadaan pemerintah yang efektif;

5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;

6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif

dan digital; dan

7) meningkatkan efektivitas Prelerentiol Trode Agreement lPf Al/Free Trode

Agreement $f All Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan

diplomasi ekonomi.

d. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan

strategi meliputi:

1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan;

2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
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3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;

4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan

pariwisata;

5) reformasi fiskal; dan

6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan

ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi

kreatif, dan ekonomi diSital.

2- Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan:

Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:

a. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:

1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan

vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran

industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah

dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan

dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk

penguatan informasi pasar kerja;

2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan

pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian

mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta;

penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola

pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (duol WET system) yang

menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di

industri; perluasan penerapan teoching foctory/teoching industry berkualitas

sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja

pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama

pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teachrng

foctory/teoching industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di

linBkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas
pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan

peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan

keterlibatan instruktur/ praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan

dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemaBanBan guru/instruktur di industri;

Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi
dan satuan pendidikan vokasi;

4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan

standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan
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peningkatankapasitaspelaksanaansertifikasiprofesi;dansinkronisasisistem

sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan

5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan

pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang

tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian

kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan

vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit

produksi/teoching factory/teoching industty; pengembangan skema pendanaan

peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan

mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan

akses ke pelatihan vokasi melalui peneraPan Kartu Pra-Kerja.

b. penBuatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup:

1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat

keunggulan lcenter of excellence) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu

sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset

antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di

dalam dan luar negeri;

2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah

dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang

mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti

antarperBuruan tinggi dengan pihak industri;

3) penangkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi

perguruan tinggi dan industri;

4) peninBkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program

studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan

kebutuhan industridan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk

percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong

tumbuhnya wirausahawan muda;

5) pengembangan dana abadi (endowment fundl di perguruan tinggi yang bersumber

dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan

pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;

6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam

mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai reseorch university,

teoching university, atau vocationol university; dan

7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan

kualitas pendidikan tinggi.

B. Arah Kebiiakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, pembangunan

ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang

ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam

memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan
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ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan

dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara

adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi

2. Peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor

yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmiSas. Pelaksanaan

kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan

evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian

Perindustrian dengan pendekatan fungsi,/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi

Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015

tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perindustrian.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10

industri prioritas sebagai berikut:

1. lndustri pangan (makanan dan minuman)

2. lndustri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan

3. lndustritekstil, kulit, alas kaki, dan aneka

4. lndustri alat transportasi

5. Industri eleldronika dan telematika/lCT

6. lndustri pembangkit energi

7. lndustri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri

8- lndustri hulu agro

9- lndustri logam dasar dan bahan galian bukan logam

l0.lndustri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada

lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. lndustri makanan dan minuman

2. lndustri tekstil dan busana

3. lndustri otomotif
4. lndustri kimia

5. lndustri elektronika.

implementasi Moking lndonesia 4.0

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan

dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan

pembangunan sektor industri, yaitu :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri

2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri

2a



3. Kebijakan pemberdayaan industri

4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri

5. Kebijakan fasilitas fiskal dan non-fiskal

6. Kebijakan reformasi birokrasi

Dari arah kebijakan Kementerian Perindustrian tersebut, Direktorat Jenderal lndustri Agro

memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya industri, kebljakan

pengembangan sarana dan prasarana industri, keb[akan pemberdayaan industri serta turut

berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan perwilayahan industri, kebijakan

fasilitas fiskal dan nonfiskal dan kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh unit kerja lain

dalam Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal lndustri Agro

dibantu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro sebagai unit pendukung pelaksana tugas

Direktorat lenderal lndustri Agro. Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro merupakan unit

kerja yang mempunyai peran koordinasi, fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dan dukungan

administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024,

diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka

memfasilitasi, dan mendorong dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan

mengacu pada program legislasi nasional. Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-

produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta

target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Selain memberikan dukungan dalam penyusunan regulasi yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian Perindustrian, pada periode tahun 2020-2024 beberapa rancan8an peraturan yang

akan disusun oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro adalah:

1. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib

2. Rancan8an Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

3. Rancangan Peraturan Mentera Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi

Persetujuan lmpor Gula

4. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib
5. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Kertas Pembentuk Rokok secara Wajib

6. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Cara

Produksi Pangan Olahan yang Baik

7. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib
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8. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Biskuit Secara Wajib

9. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia tentang Minyak Goeng Sawit secara Wajib (Revisi)

10. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Road Map Pengembangan lndustri

Bahan Bakar Hijau (Greenfuel)

11. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Road Map Pengembangan lndustri

Atsiri Nasional

Rancangan-rancangan peraturan tersebut akan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam

Program Penyusunan Peraturan (Progsun) Kementerian Perindustrian melalui Biro Hukum. Dalam

proses penyusunan peraturan-peraturan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro

memiliki tugas untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi berupa fasilitasi dan

koordinasi yang akan dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Kerja Sama.

D. KerangkaKelembagaan

Sekretariat Direktorat Jenderal lndustriAgro merupakan salah satu unit Eselon ll di lingkungan

Direktorat Jenderal lndustri Agro yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Tugas Pokok

Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro adalah melaksanakan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro

menyelenggarakan f ungsi yaitu:

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

bidang industri aBro;

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 adminastrasi keuangan Direktorat lendera l; dan

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

masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat lenderal.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, organisasi Sekretariat Direktorat

Jenderal lndustri Agro dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal lndustri 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.
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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:

1. Sub Bagian Program.

2. Sub Bagian Data dan lnformasi.

3. 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:

1. Subbagian Peraturan lklim Usaha;

2. Subbagian Peraturan Standardisasi dan Teknologi; dan

3. Subbagian Kerja Sama

3) Bagian Keuangan

BaEian Keuangan mempunyaitugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan

Direktorat lenderal. 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 J enderal; dan

c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan terdiri dari:

1. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji;

2. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan

3. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.
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4l 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:

1. SubbagianKepegawaian;

2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

3. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro adalah jabatan

fungsional Penyuluh Perindustrian, Perencana dan Statistisi, yan8 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 .labatan Fungsional saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Mentera

Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

!<lrr 6d.rlrt n a<Ln
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INOUSTiIAGRO

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Se*retariat Direktorat Jenderal lndustri Agro
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BAB IV

KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

A. KeSiatan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2O2O - 2024, Sekretariat

Direktorat Jenderal lndustri Agro akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan

strategi serta struktur organisasi Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro yang telah dijabarkan

pada Bab lll. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang ingin dicapai secara

nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impoct) dati
pelaksanaan ke8iatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal

lndustri Agro pada tahun 2020-2024 adalah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan

Pengembangan lndustli Berbasis Agro. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan

dan Pengembangan lndustri Berbasis Agro dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal

lndustriAgro untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dijabarkan

pada Bab ll.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal

lndustri Agro tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan

sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal

lndustri Agro untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Pendanaan Pelakanaan Xegiatan

Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 202G2024

UNIT KERJA
PROGRAM/
I(EGIATAN

ATOKAI AITIGGARAN IRIBU RUPIAHI

20m 2021 2022 2023 2424

Sekretariat
Direktorat
Jenderal
lndustri Agro

34.433.L42 77.1m.000 76.1@.000 82.100.m0 87.1@.000
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BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024 disusun

dengan mengacu kepada RPJPN 2005-2025, RPJMN lV (2020-20241, Undang-Undang Nomor 3

tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional 2015 - 2035,

Kebijakan lndustri Nasional 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024

dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro 2020-2024. Rencana Strategis Sekretariat

Direktorat lenderal lndustri Agro merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

Direktorat Jenderal lndustriAgro dalam mewujudkan visidan misi Presiden dan Wakil Presiden yang

selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Sasaran strategis yang ingin dicapai tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu

perspektif stakeholder, perspektif customer, perspektif internol process dan perspektif leorn ond

growth. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis maka ditetapkan

indikator kinerja dan target kinerja daritujuan dan masing-masing sasaran strategis.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri agro nasional tidak semata-mata

bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal lndustri Agro

yang didukung secara teknis dan administratif oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro.

Kesuksesan pembangunan industri agro nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas.
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BAGAN 1. POHON KINERJA RENSTRA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO TAHUN 2020-2024
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Tl Mcningk.tny. p.r.n lndu3trlatro d.l.rn p.r.konoml.n n.rlon.l

1

2

3

4

Pertumbuhan PDB industri agro
l(ontribusl PDB induski agro terhadap PDB naiional
Jumlah tenag. k.rja dis€ktor lndGtriagro
Nllai .lipor produl indurtri.gro

d

2

o

&.,
6

=

o2

o
F

5

2

sPl Mcnlna&atnya drya r.lna drn lam.ndlrl.n lhdurtrl
.gro
Pcrrrntelc tcnata ka4. dlsektor industriagro
t.rhadap totalprk€ria

2 Produktlvltas tenaga kerja s€ktor induitri agro

3

4
5

Produktlvitas a€ktor lndustrl a gro

Nihi r.allrasi inv6t.sl lndustrl.gro
Prninglatin pamanuhan llbutuh.n bahan b.lu
indu rlaSro

5P4 M.nlntk tny. p.nau.ttrn pat.r lndu3t .aro

1 Pe^umbuhan ekspor produk industriagro

2 Kontrlburl ckrpor produk lndu rl .gro tlrhad. p total
ckrpor
furiolmpor bih.n balu lndustri.tro terh.dap PDB

scktor lndurtrl non mitrt
Partantse parurah6an yrng m.lakukan tlndak lenjut
penlnSkrtan akrpor

3

4

sp7 Manlntkatnya p.naandallln d.n p.nt.w.!.n t.ktor
lndurtl atro

1 Pantrnd.lian d.n p.n8awasan lndustrl dl r.ktor
induitriaSro
Evalu.si p.mb.rlakuan k.bljakan rektor Induttrl atro2

sP2 Pantuatrn lftplam.nta.l Mrklna lndon.tl. 4.0
r.ktor lndurfl atro

1 .lumlah pcrusahaan dentan nllal lndone.la
lndurtry4.O Rc.dln.l! lndex (lNDl4.0l:3.0 di

r.ktor industriaSro
Kontriburl €kspor produk lndustr{.gro
bart.knologi tln88i

2

SPs M.nlnak try. l.m.mpu.n lndortl .aro d.l.m
rat tl

I Tinllat l(omporen Delam N.tc.i(TNDNI (R€rat.
Tlrtimbangl
P.nlngk.t.n jumlah produk hlllr lnduitrlatro2

SP8 T.rwuludny. ASN Dlr.ltor.t hnd.rrl lnduttrl
Atro y.nt prot tlon.l drr b.rk.prlbadlan

1 lfl deks kompetenri, professional, dan integritas
pegawai Direktorat J.nderal lndustri AE o

sP3 M.nlntl.tny. k.mtmpu.n lnd!rtrl rSro
drlan nGjarl

1

2 Peningkatan jumlah produk hilir industri agro

sp6 Lraalanltaranya uruarn pamarlnllhan dl
bld.nj lndurtrl.tro yant bGrdrya !.lnt dan
borkal.nllt n

1 Ke.,. !. m. rektor ind ustra a 8ro ya nt a ltlt dlikutl

sp9 Mrhlnakatnya ku.lltr. pcl.y.n.n data dan
lnfornaal.rktorlndurt raro

1 Parmlntaen datr dan lnformral ttr k€hold.r y.n8
d.pat dlprh0hl

sP10 T!.wurudny. blrokrrd Dlr.ktortt l.nd.r.l lndu.tl Aa.o y.na ctaktlt,.fitl.n, d.n
b.rorl.ntrrl p.da l.y.n.n frln.

1 Nilail(PA 0irektorat lenderal lndustrl Agro

2

3

4

Nilii laporan Keuantan 0iraktorat J.nderal lndustri ASro

lndeka P€narapan Menaj.mcn Risiko (MRl) Direktorat J.nderal lndustri ASro

P.r!€nt.r. nil.i p€ng.lolaan gMN terhadap total ar.t lancar Dk.ktorat Jcnderel lndustri
A8ro
Nil.i kearsipan Olrektorat Jenderal lndustri Atro
Tlnlkat k€puasan pcgawai atas kderlediaan dan parneliharaan sarana dan prasarana

5

6

SP11 M.nlnak tnyr ku.llt r pcrcnc.na.n, pany.l.nat.r..n d.n.v.lu.tl protr.n lcalrt.h p.d.
0lr.ktor.t Jc,rd.ral lnduttrl Aaro

1

2

Tinglat k66ualan dokumen pqancanaan dangan rencana proSram den kagiatan prloritas
naiional
Nllai Sistem Aluntabilitas Xineri. lnrtanll Pcmcrint.h (SAKIP) Direktorat Jenderal lndu5tri Agro

1 fintkat lGmpon.n D.lam NeScrl(TKO I
(Rlr.ta TGrtimbang)
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TABEL 1. MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO TAHUN 2O2O-2O24

Tartet lam rlbu ruplah)Pto'j.fil
Kcllrtan

Tujuah/Sa!.r.n Protr.m/s.rrrrn Xctht.n/lndlkrtor Xlnerl.
2020 202L 2022 2023 2024

Satuan
2020 202L 2027 2023 2024

SEXRE]ARIAI OIREfiORAT JENDERAI, INDUSTRI AGRO

X.!l.trn Penyurun.n d.n E\..lu.rl proar.m P.nuhbuh.n dln P.nt mbantrn
lndurtrl Brrb.tL Atro

34.433,142 ,7.100.000 75.100.000 82.100.000 87,100,000

Tulu.n
Tj Menlntkrtnys kualltas p.layrnan S€kret.rht Dhaltorrt Jcndel.l

1 82 83 84 85TinSkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal lndudrl Agro

atas pelayanan Sekretariat Dlrektorat Jenderal lndustri Agro

81

Per!p.kflf stoLhold.t
sK1 Menlnlktny. d.ya 

''ln8 
dan k.mlndlrhn lndurtd alro

Peningkatan pemeouhah kebutuhan bahan baku industri

agro

1 1 1 1 Komoditi

sK2 M.nlntkatnya p€ntu.sran !a,ar lndustrl atro
1 Persentage Derusahaan yang mela*ukan tlndaklanjut

penlnglatan elspor
5 5 5 5

PGt.lEktll Customat

sK3 Tcn uludny. ASN Dlrckto.ll Jcnd.r.l lndurtd Atto yrn!
prot.llon.l dEn bGrklpdb.dhn

1 lndek kompetensl, profBslonal, dan lnte8rltas pegawal

Dlrehorat lrnderal lndustri Agro

10 '17 73 t6 lndeks

sx4 MGnlntbtnya kuallttr pclay.n.n dlta dan lnformatl Glitor lndurtrl
atrt

1 Permintaan dat. dan lofo rmasl stakeho lder ya ng dapat

dlp€nuhl

72 73 74 75 %

PattDtr}f;ll I hta rndl P toccrt
st(5 IeBedllny. keb[ak h p.mbanSunan lnduitd r8ro yent €frkll

1 RancanSan peraturan kebUakan sektor lndustriaSro yang

diselesalkan

12 14 15 %

sx5 Tanalanltarrnya ullrsra pam€rlntrhan dl bldln! lnduitd !!ro y.n6
b.rd.y. !!lnt d.n b.rtrl.nlut.n

1 96 98 99 100Kerja sama sektor industri agro yanE aktif diikuti 97

s(7 Menlnlk.tnyo pent.ndrll.n dan penS.wa3an teltor Indurtd atro

1 Evaluasl pemberlakuan kebijakan sektor indostri aSro 1 1 1 1 Kebijalan

P.'tp.Kll L.ofi & Groy/'h
st(8 Taruruludrya blrokr.3l Olrcktoret.lcndal.l lndustrl Alro ylnt

etaktlt, atlrlan, dln b.rorlGntE I pad. hyanrn prlrna

1 Nilai IXPA Dlrehorat Jenderal lndustriAgro 80 80,5 81 81,5 a2

2 83 84 85 86 81 NilaiNilai Laporan (euangan Direktorat lenderal lndurtri Agro

3 lndeks Penerapan Manajemen Risiko (MRl) Direktorat
ienderal lndustriAgro

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 lndeks

II---rII I II-- II--

III I
-Ir-

II

IIIII-II

II
IIIII-II-II

I-

-

5

80

71

11 13

Nilai

l---T---



77 12 73 14 754 Persentase nilai penSelolaan 8MN terhadaptotal aset

lancar Direktorat lenderal lndustri Agro
Nilaiililai kearsipan Direktorat Jenderal lndustri Agro 76 11 1a 19 805

81 82 83 84 85 %6 Tingkat kepuasan peSawai atas ketersediaan dan

pemeliharaan Sarana dan prasarana

sK9 M.nlntkatnys kualltas pcrencrhaan, plnyclantlahln dan evelussl
protr.m ketlst.n psda Dlrektorat lendcral lnduttrl Atro

95,s 96 96,5 97 97,5 %1 TlnSkat kes6uaian dokumen perencanaan den8an rencana
program dan kegiatah p oritas nasional

18 74,5 19 79.5 80 Nilai2 Nilai sistem Akuntabilitas l(inerja lnstansi Pemerintah
(SAKIP) sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro

Tar8et

2020 202! 2022 2023 2024
Satuan

2020 2021 2022 2021 2024
Pro'l'til
KeSl€tan

TuJuan/sss.ran ProSrem/s.sa,an Kedatan/lndlkator xlnerla

---T--
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