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KATA PENGANTAR

Tata kepemerintahan yang baik (Good Governonce) me.upakan penyelenggaraan

manajemen pemerintahan dan pembangunan yanE didasarkan pada prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik. lJntuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembahgunan

yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisi€n, efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur sena pencapaian sasaran

pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit ker.ia di lingkun8an

Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaGn 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 tentant Sistem Perencanaan PembanBunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat lenderal lndustri Agro

Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 yang disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-|ND/PER/12I2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Di Lingkungan

Kementerian Perindustrian. Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan penjabaran lebih lanjut
dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024 dan merupakan

kelanjutan yang berkesinambuh8an dari Rencana Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro
Tahun 2020. Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dari pengajuan anggaran
kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh
Direktorat Jenderal lndustri Agro.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

lndustri agro mempunyai peranan strategis dalam perekonomian lndonesia. Hal ini

dapat dilihat dari peranannya yang pentinE dalam penyediaan kesempatan usaha,

lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor dan investasi. Lebih dari itu, industri aBro

berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi

daerah. Den8an pertimbangan tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan

kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan indusri agro guna mendorong
pedumbuhan dan perkembantannya sehingga dapat berperan sesuai harapan melalui

berbagai program dan kegiatan pembinaan yanB tepat.

Pada tahun 2019, pertumbuhan sektor industri agro mengalami percepatan jika

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan

mencapai anBka pertumbuhan tertintgi sepanjang 5 tahun terakhir. Pertumbuhan

industri agro (tahun dasar 2010) pada tahun 2015 sempat tumbuh sebesar 5,82%,

kemudian mengalami percepatan pada tahun 2016 dan 2077 masing-masing sebesar

6,33P/o dan 6,60%, sempat tumbuh melambat pada tahun 2018 sebesar 6,30% dan

kembali meningkat pada tahun 2019 mencapai 6,65yo.

Pertumbuhan cabang industri agro pada tahun 2019 yang tertinggi dicapai oleh

industri kertas dan barahg dari kertas sebesar 8,86%, industri furnitur sebesar 8,35%,

industri makanan dan minuman sebesar 7,78%, industri pengolahan tembakau sebesar

3,36%, serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu,

rotan dan sejenisnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,55%. Adapun
pertumbuhan masing-masing cabang industri aBro ditampilkan dalam tabel pada halaman

berikut.

Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB lndustri Pengolahan Non Migas pada tahun
2019 sektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 49,71%, dimana industri
makanan dah minuman menjadisektor industri dengan kontribusitertinggiyaitu sebesar
36,40%, disusul oleh industri pengolahan tembakau sebesar 5,07%, industri kertas dan
barang dari kertas sebesar 3,95%, industri kayu, barant dari kayu dan gabus dan barang
anyaman dari bambu, rctan dan sei€nisnya sebesar 2,89%, dan industri furnitur sebesar
7,47%.

Nilai ekspor produk industri agro mengalami fluktuasi sejak S tahun terakhir. pada

tahun 2019 nilai ekspor produk industri agro adalah sebesar US$ 41,31 miliar, menurun
jika dibandintkan dengan nilaiekspor pada tahun 2017 dan 201g masing-masing sebesar
USS 44,70 miliar dan USS 44,23 miliar, namun mengalami peningkatan jika dibandingkah
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dengan nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar US$ 38,46 miliar dan tahun 2016 sebesar

uss 37,80 miliar.

Pada tahun 2019, komoditi sektor industri agro dengan nilai ekspor terbesar masih
didominasi oleh produk minyak kelapa sawit dan turunannya dimana komoditi makanan
(termasuk minyak kelapa sawit) membukukan nilai ekspor sebesar USS 27,28 miliar yang

diikuti oleh produk kertas dan barang dari kertas sebesar US$ 7,21 miliar, produk kayu
sebesar USS 3,66 miliar, furniture sebesar USS 1,95 miliar, olahan tembakau sebesar USS

1,15 miliar, dan terakhir produk minuman sebesar USS 0,12 miliar.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor lndustri Berbasis Agro
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lndustri Agro merupakan industri andalan lndonesia, karena didukung oleh sumber
daya alam yang potensial yang berasal dari sektor pertanian, perika nan/kela utan,
peternakan, perkebunan dan kehutanan. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan
baku industri agro akan mempunyai efek berganda yang luas, seperti penguatan struktur
industri, peningkatan nilai tambah, pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya,
pengembangan wilayah industri, proses alih teknologi, perluasan lapangan kerja,
penghematan devisa, perolehan devisa, serta peningkatan penerimaan pajak bagi
pemerintah. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro belum
maksimal dan sebagian besar bahan baku diekspor dalam bentuk primer (bahan mentah).

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Direktorat Jenderal lndustri Agro
memiliki peran untuk 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
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laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. Berbagai upaya untuk

meningkatkan kinerja Direktorat lenderal lndustri Agro pada saat ini dan di masa

mendatang terus dilakukan, di mana diperlukan penyempurnaan serta lanSkah konkrit

untuk meningkatkan kinerja demitercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Peran

strategis Direktrorat lenderal lndustriAgro diarahkan untuk mencapaitujuan pada tahun

2021 yaitu "Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional" yant
diukur melalui indikator kinerja "Pertumbuhan PDB industri agro", "Kontribusi PDB

industri aBro terhadap PDB nasional", ,1umlah tenaBa kerja disektor industri agro" serta

"Nilai ekspor produk industri a8ro" yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan

program "NilaiTambah dan Daya Saing lndustri".

8. Maksud dan Tuiuan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas (inerja lnstansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa

dokumen Rencana Kinerja merupakan salah satu bahan pertimban8an dalam penyusunah

dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kontrak
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan sumber daya 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 Xinerja disusun seiring dengan agenda

penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi ihstansi untuk
mencapainya dalam tahun teftentu. SedanSkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedomah Penyusunan Dokumen Akuntabilitas lnstansi

Pemerintah di Lingkungan Kemehterian Perindustrian, dijelaskan bahwa Rencana (inerja

adalah suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang

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

tujuan penyusunan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Direktorat lenderal lndustri
Agro Tahun 2021 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yant
termuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020 - 2024
menjadi aktivitas-aktivitas yang dapat dioperasionalkah untuk mencapai tujuan dan
sasaran Direktorat lenderal lndustri Agro Tahun 2021.

Sehubuhgan dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro
Tahun 2020 - 2024 yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana (iner.ia

ini belum ditetapkan, maka Rencana (inerja Direktorat Jenderal lndustriAgro tahun 2021
masih berpedoman pada dokumen Draft Rencana Strategis DirektoGt JendeGl lndustri
Agro Tahun 2020 - 2024. Sampai dengan ditetapkannya dokumen Rencana Strategis
Djrektorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2O2O - 2024 maka masih terdapat kemungkinan

3



adanya perubahan-perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal lndustri AEro merupakan salah satu unit kerja yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang l(ementerian
Perindustrian yang kemudian diubah dehgan Peraturan Presiden Republik lndonesia

Nomor 69 Tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Or8anisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat lenderal lndustri
Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri,

teknologi industri, pen8embangan industristrategis dan industri hijau, serta peningkatan

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

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

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal lndustri Agro

menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis

dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri
hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri
minuman dan tembakau.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan strukur industri,
penintkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis
dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri
hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri
minuman dan tembakau.

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan
penguatan struktur ihdustri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,
promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,
pengembangan industri strategis dan industri hijau, se.ta peningkatan penggunaan
produk dalam hegeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan,
hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
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4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan

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

promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,
pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan

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

hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelapordn di bidang pendalaman dan penguatan struktur

industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industra 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, industrimakanan, hasil laut dan perikanan, serta

industri minuman dan tembakau.

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal lndustriAgroj dan

7. Pelaksanaan funEsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Struktur Organisasi

Dalam ranBka melaksanakah tugas dan fun8sinya, organisasi Direktorat Jenderal

lndustri Agro terdiri atas :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan
pelaporah di bidanS industriagro;

b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data se.ta penyajian

informasi di bidang industri agro;

c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan
penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasardna industri,
dan pemberdayaan industri di bidang industriagro;

d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan

administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industriagro;

e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan

f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi
dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha,

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekreta.iat Direktorat
Jenderal lndustriAgro terdiriatas 4 (empat) Bagian setihckat Eselon lV:
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1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;

2. Bagian Hukum dan Kerja Sama;

3. Bagian Keuan8an;

4. Bagian Kepegawaian dan Umum.

2. Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan

Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebuhan mempunyaitugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industai naslonal.

kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya

indusri, pembangunan sarana dan prarsarana industri, pemberdayaan, pengamanan

dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas

industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan

dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat lndustri

Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fuhgsi:

a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporah

pengembangan industri hasil hutan dan pe.kebunan;

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri hasil hutan dan perkebunan;

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

nasional, kebijakan indust.i nasional, penyebaran industri, pembangunan

sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal

dan fasilitasi industri sefta kebuakan teknis pengembangan industri di bidang

industri hasil hutan dan perkebunan;

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di
bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan
perkebunan;

e. penyiapan pelaksahaah bimbingan teknis dan supervisi di bidanE perencanaan,
perizinan, data dah informasi industri hasil hutan dan perkebunan;

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional lndonesia, standar industri hijau,
Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia pada industri hasil hutan dan
perkebunanj dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat lndustri Hasil Hutan dan perkebunan terdiriatas:

1. Subdirektorat Protram Pengemban8an lndustri Hasil Hutan dan perkebunan.

2. Subdirektorat lndustri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;
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3. Subdirektordt lndustrj Selulosa dan Karet Hulu;

4. Subdirektorat lndustri Hasil Perkebunan Nonpangan; dan

5. Subbagian Tata Usaha.

3, Direktorat lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Direktorat lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

nasional, kebrakah industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,

pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan

fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidEn8 industri

makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat lndustri Makanan,

Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, progralm, ah8garan, evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri makanan, hasil laut, dan perikanan;

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

nasiohal, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan

sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan ihdustri, penanaman modal dan

fasilitas industriserta kebijakan teknis pengembangan andustridi bidang industri
makanan, hasil laut, dan perikanan;

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di
bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut,
dan perikanan;

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan,
perizinan, data dan informasi industri makanan, hasjl laut, dan perikanan;

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional lndonesia, standar indust.i hijau,
Standar (ompetehsi Kerja Nasional lndonesia pada industri makanan, hasil laut,
dan perikanan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat lndustri Makanan, Hasjl Laut, dan perikanan terdiri atas:

1. Subdirektordt Program Pengembangan lndustri Makanan, Hasil Laut, dan
Perikanan;

2. Subdirektorat lndustri pengolahan Hasil Tanaman pangan;
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3. Subdirektorat lndustri Pengolahah Hasil Perkebunan;

4. Subdirektorat lndustri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakanj

5. Subbagian Tata Usaha.

4. Direktorat lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penvega,

Direktorat lndustri Minuman, HasilTembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana lnduk Pembangunan

lndustri Nasional, Kebijakan lndustri Nasional, penyebaran industri, pembahgunan

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

pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan

fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri

minuman, hasiltembakau, dah bahan penye8ar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat lndustri Minuman dan Tembakau

menyelenggarakan fungsi:

a. Pehyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri minuman, hasiltembakau, dan bahan penyegar;

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

industri minuman, hasiltembakau, dan bahan penyegarj

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunah industri

nasional, kebijakan andustri nasional, penyebaran industri, pembangunan

sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan

fasilitas industriserta kebijakan teknis pengembangan industridi bidang industri
minuman, hasiltembakau, dan bahan penyegar;

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di
bidanE perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil

tembakau, dan bahan penyegar;

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan,
perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar;

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional lndonesia, standar industri hijau,
Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia pada industri minuman, hasil
tembakau, dan bahan penyegar; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tantga direktorat.

Di.ektorat lhdustri Minuman dan Tembakau terdiri atas:

1. Subdirektorat Program pengembangan lndustri lMinuman, Hasil Tembakau, dan
Bahan Penyegar;
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2. Subdirektorat lndustri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;

3. Subdirektorat lndustri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;

4. Subdirektorat lndustri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan

5. Subbagian Tata Usaha.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
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E. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja inidisusun dengan ruang lingkup meliputi:

a. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal lndustriAgro Tahun 2021.

b. Arah kebijakan sektor industri agro tahun 2021, berupa tujuan, sasaran strategis dan

kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal lndustri Agro.
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BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO

A, Hasil-Hasil Pembangunan

Capaian target jangka menengah dari masinB-masing indikator kinerja di dalam

Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustriAgro Tahun 2015-2019 dan perubahannya

adalah sebagai berikut:

Capaian lndikatoi Kineria Tuiuan Janeka Menengah

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro tahun 2015-2019

adalah meningkatnya peian industri agro dalam perekonomian nasional yang diukur

melalui indikator kinerja tujuan dan capaian jangka menengah sebagai berikut:

Laiu pertuolbuhan PDB industri agro

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor industri a8ro selalu

lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB industri pen8olahan non

migas bahkan terhadap pertumbuhan PDB industri secara nasional. Sepanjang

tahun 2015-2019, pedumbuhan sektor industri agro mengalami fluktuasi, terus

meningkat pada tahun 2016 dan 2Ol7,lalu menurun pada tahun 2018 dan pada

tahun 2019 kembali meningkat mencapai angka pertumbuhan tertinggi dalam

kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun meskipun demikian, angka pertumbuhah

sektor industri agro pada setiap tahunnya belum mampu mencapai target yang

ditetapkan dan pada akhir tahun 2019 juga belum mampu mencapai target akhir
yan8 ingin dicapai. Hingga akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 laju
pertumbuhan PDB industri agro hanya mencapai angka 6,51% dari target sebesar
7,7Oy. alau dengan capaian 97,7%. Tidak tercapainya tartet pertumbuhan pDB

antara lain disebabkan oleh faktor-faktor eksternal di mana terjadi ketidakpastian
gejolak perekonomian global. Penurunan pertumbuhan ekonomi nasionaljuga tidak
lepas dari penurunan perekonomiah yang terjadi pada empat hegara mitra datanB
utama lndonesia yaitu Sin8apura, China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
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Sepanjang periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal

lndustriAgro telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran strate8is jahgka menengah melalui pelaksanaan Program Penumbuhan dan

Pengembangan lndustri Berbasis Agro. Capaian Rencana Strategis jangka menengah

Direkorat lenderal lndustri Agro tahun 2015-2019 dan perubahannya dapat dilihat pada

tabel2.1.



Penyerapan tenaga keria di sektor industri agro

sepanjang tahun 2015-2019, penyerapan tenaga kerja di sektor industriagro selalu

dapat mencapai taGet pada setiap tahunnya dengan realisasi yang berfluktuasi.

Pada tahun 2018 sempat meningkat dari tahun 2017, lalu kembali mengalami

penurunan pada tahun 2019. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-

2019, realisasi indikator initelah mempu memenuhi target akhir yang ingin dicapai,

yaitu sebesar 8,32 juta orang dari target akhir sebesar 7,04 juta orang tenaga ker.ia

atau dentan capaian 118,2%.

Manaiemen Oirektorat J enderal I ndustri Agro yang andaldan profesional

Pada tahun 2019 indikator ini tidak lagi digunakan sebagaimana hasil evaluasi oleh

lnspektorat Jenderal pada saat evaluasi penilaian SAKIP tahun 2018. Capaian

indikator ini berpedoman pada hasil penilaian PMPRB Kementerian Perindustrian

tahun 2017 di mana Kemenperin memperoleh nilai sebesar 77,15, meninEkat dari

hasil penilaian PMPRB tahun 2016 dengan nilai sebesar 74,73. Hingga akhir periode

Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai target

akhir yang ditetapkan yaitu nilai PN4PRB sebesa. 77,16 dari target nilai sebesar

75,30 pada tahun 2018 (tahun terakhir indikator ini masih digunakan).

Capaian lndikator Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengalr

SepanjanE periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019 terdapat 8 sasaran

strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat jenderal lndustri Agro. Sasaran-sasaran

tersebut diukur melalui indikator kinerja denBan capaian jangka menengah sebagai

berikut:
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Kontribusi POB industri agro terhadap PDB nasional

Sepanjang tahun 2015-2019, kontribusi PDB sektor industri aBro terus mengalami

peningkatan, meskipun pada setiap tahunnya belum mampu memenuhitarget yang

ditetapkan dan pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 juga belum

mampLr mencapai tar8et akhir yang ingin dicapai. Hingga akhir periode Rencana

Strategis tahun 2015-2019 kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional

hanya mencapai angka 8,74% dari target sebesar 9,14% atau dengan capaian 95,6%.

Realisasi pencapaian target indikator kinerja ini dipengaruhi oleh dinamika
pertumbuhan pada masing-masing sektor di dalam industri agro serta pada sektor

lainnya. Penurunan kontribusi pada sektor industri agro, akan diikuti oleh

peningkatan kontribusi pada sektor lain. Namun seiring dengan meningkatnya
pertumbuhan industri agro khususnya pada sektor industri makanan dan mihuman

yang tingkat pertumbuhannya selalu berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi

nasional, hal ini diharapkan akan mampu memberikan peningkatan kontribusi PDB

sektor industri agro terhadap PDB nasional.



> Meningkatnya Populasi dan Persebaran lndustri

lumlah unit industri pengolahan agro besar sedang yang tumbuh

Sepanjang tahun 2015-2019, realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target
yang ingin capai pada setiap tahunnya. Sebagaimana karakteristik umum
perusahaan sektor industri agro (kecuali pada sektor industri pulp & kertas),
jumlah investasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah industri

membutuhkan modal yang tidak terlalu besar sehingga pertumbuhan unit

industri baru cukup tinggi. Pada akhir periode Rencana Strate8is tahun 2015-

2019, sektor industri agro telah tumbuh sebanyak 2.462 unit industri, melebihi

target akhir sebesar 1.881 unit atau dengan capaian sebesar 130,9pl6.

Nilai investasi sektor industri agro

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, realisasi indikator ini

hanya mampu mencapai tarBet pada tahun 2017. Realisasi investasi pada

sektor industri aero terus mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016,

mencapai puncak pada tahun 2017, kemudian terus mengalami penurunan

pada tahun 2018 dan 2019. Realisasi investasi yang tinggi pada tahun 2017

disebabkan oleh adanya investasi oleh PT. oKl Pulp and Paper dengan total nilai

investasi mencapai 40 Triliun Rupiah. Sebagaimana karakteristik pada sektor

industri pengolahan kertas, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk

membangun sebuah industri membutuhkan modalyant sangat besar sehingga

pertumbuhan unit industri baru sangat jarang terjadi pada sektor ini. Hingga

akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, daritotal target sebesar Rp.

620,8 Trilvun, realisasi indikator ini adalah sebesar Rp. 432,49 Trilyun atau

dengan capaian hanya sebesar 69,7%. Secara umum, faktor penyebab

menurunnya realisasi investasi antara lain hktor eksternal karena adanya

fluktuasi nilai tukar Dollar As yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan

pen8uatan Dollar As di pasar global, terjadinya negatif neraca perdagangan

sepanjang tahun 201A-2079, serta perang dagang antara China dan Amerika

serikat yang turut berperan dalam ketidakstabilan perekonomian global

> Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas S€ktor lndustri

Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional

Sepaniang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator kinerja ini

hanya mampu mencapai target pada tahun 2015 dan 2016. Selaniutnya pada

tahun 2017-2019, realisasi indikator ini tidak mampu mencapai target yang

ditetapkan. Hingga akhi. periode Ren.ana Strategis tahun 2015-2019, indikator

ini belum mampu mencapai target akhir yang diinginkan dengan realisasi hanya

sebesar 24,66% dari target akhir sebesar 31,6% atau dengan capaian hanya
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sebesar 78,03%. Jika dilihat dari capaian tersebut, selama beberapa tahun
terkahir, kinerja ekspor industri aBro mengalami pertumbuhan netatif karena

terjadi penurunan ekspor terutama pada produk kelapa sawit dan turunannya.

Masalah paling se.ius yang dihadapi produk sawit dan turunannya adalah

rencana Uni Eropa untuk menguiangi impor sawit mulaitahun 2021. Terhadap

rencana ini, Pemerintah lndonesia terus melakukan loby disertai ancaman

retaliasi beberapa produk impor dari Uni Eropa. Secara umum, lesunya kiherja
perdagan8an tlobal menjadi faktor utama yan8 menyebabkan penurunan

ekspor, di mena hal ini mempengaruhi permintaan terhedap barang mentah
yang selama ini menjadiandalan ekspor lndonesia.

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industriagro

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator kinerja ini

selalu mampu mencapai tarBet yang ditetapkan pada setiap tahunnya dengan

realisasi yang berfluktuasi, sempat menurun pada tahun 2017, namun kembali

meningkat pada tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019. Pada akhir
periode Rencaha Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu

mencapai target akhir yang ditetapkan yaitu realisasi produktivitas sektor

industri agro sebesar 575,75 Juta Rupiah/Orang^ahun dari target akhir sebesar

387,4luta Rupiah/Orang/fahun atau dengan capaaan sebesar 148,62%.

z Tersedianya Kebijakan Pembangunan lndustri Yang Efektif

Rancangan peraturan perundan8an yang dis€lesaikan

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini tidak

mencapai target pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan pada tahun 2OL7-2019,

indikator kinerja ini telah mampu melampaui target yang ditetapkan. Hlngga

akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu

mencapai target akhir yang diinginkan dengan realisasi 10 rancanSan peraturdn

daritarget sebanyak 5 rancangan, dentan rincian sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Perindustrian No.g/M-lND/PER/3/2017 tentang Tata

Cara Pemberian lzin Khusus BagilndustriKaret Remah

2) Perdturan Menteri Perindustrian No.10/M-lND/PER/3/2017 tentang

Fasilitas Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan lndustri

Gula

3) Peraturan Menteri Perindustrian No. 28 tahun 2018 tentanB Standar

lndustri Hijau Untuk lhdustri Pengolahan Susu Bubuk
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4) Peraturah Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

dah Pengawasan Standar Nasiohal lndonesia Kakao Bubuk Secara Wajib

5) Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan N,lenteri Perindustrian Nomor 74/M-
IND/PER/10/2016 Tentang lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka

Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional lndonesia Tepung Terigu

SebagaiBahan Makanan Secara Wajib

6) Peraturan Menteri Perindustrian No. 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pemberiah Rekomendasi lmpor Komoditi Perikanan Sebagai Bahan Baku

dan Bahan Penolong lndustri

7) Keputusan Menteri Perindustrian No. 752 Tahun 2019 tentang Penunjukan

Lembaga Verifikasi Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi lmpor Gula

KristalMentah

8) Peraturan Menteri Perindustrian No. 46Tahun 2019tentanB Pemberlakuan

Standar Nasional lndonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

9) Peraturan Menteri Pedndustrian No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian

dan Pengawasan lndustri Minuman Beralkohol

10)Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/MIND /PERlfU2076
tentang Pemberlakuan Standar Nasional lndonesia Air Mineral, Air
Demiherdl, Air Mineral Alamidan Air lMinum Embun Secara Wajib.

> Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian yang Berdaya

Saing dan Berkelaniutan

Produk industri agro yang tersertifikasi Tingkat l(omponen Dalam Negeri
(TKDN}

Sepanjang periode Rencana Strategis tehun 2015-2019, indikator ini tidak
mencapai target pada tahun 2076 dan 2077, sedangkan pada tahun 2018,
andikator kinerja initelah mampu memenuhi target yang ditetapkan. pada akhir
periode Rencana Strategis tahun 2075-2019, indikator ini telah mampu
mencapai target akhir yang diinginkan dengan realisasi 95 ser fikat produk
TKDN dari target sebanyak 91 sertifikat produk baik yang dibiayai menggunakan
APBN maupun yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, sehingga
capaian akhairjangka menengah untuk ihdikator iniadalah sebesat 7O4,4oyo.
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lnfrastruktur kompetensi yang terbentuk

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini tidak
mencapai target pada tahun 2017 karena terdapat RSKKNI yang tidak dapat

diselesaikan penyusunannya, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 indikator

kinerja ini telah mampu memenuhi tar8et yanE ditetapkan. Pada akhir periode

Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini belum mampu mencapai

target akhir yang diinginkan dengan realisasi hanya sebanyak 18 RS(KNI yang

diselesaikan dari target sebanyak 20 RS(KNI atau dengan tingkat capaian

sebesar 90yo. Tahun 2019 Direktorat Jenderal lndustri Agro telah

menyelesaikan penyusunan 7 RS(KNI/RKKNI sebagai berikut:

1) RSKKNI lndustri HasilTembakau

2) RSKKNI lndustri Minyak Gorent Kelapa

3) RSK(NI lndustri Pengolahan DaginE sub Bidang Non Produksi

4) RS(KNI lndustri Biskuit sub Bidang Produksi

5) RSK(NI lndustri Kertas Sub Bidang Qudlity Contrcl

6) RSK(NI IndustriKertas Sub Bidang Prod uksi lchemicol Prcpdrotion)

7) RS((NI industri Furniture Bidang Desain dan Teknologi Furniture

Untuk capaian tahun 2017, Direktorat Jenderal lndustri Agro juga telah

menyelesaikan penyusunan sebanyak 4 RSKKNI daritarget 6 RSKKNI, yaitu:

1) RSKKNI lndustri Furniture

2) RSKKNI lndustri Hilir Perkebunan Non Pangan

3) RSKKNI lndustriPenBolahan Dagint Pada Sub Bidang Produksi

4) RSKKNI lndusti Pengola han Kopi Sub Bidang Produksidan Penyimpanan

5) RSK(Nl Di Bidang lndustri Guia Rafinasi (tidak selesai, dilanjutkan tahun
berikutnya)

5) RSKKNI Di Bidang lndustri Mie lnstan (tidak selesai, dilanjutkan tahun
berikutnva)

Tidak selesainya penyusunan RSKKNI Di Bidang lndustri Gula Rafinasi dan

RSKKNI Di Bidang lndustri Mie lnstan pada tahun 2017, diakibatkan oleh adanya

kendala pada substansi teknis.

Pada tahun 2018, telah diselesaikan 7 RSKKNI, yaitu:

1) RSKKNI di Bidang lndustriGula Kristal Rafihasi (lanjutan daritahun 2017)
2) RSKKNI di Bidang lndustri Mie tnstan (lanjutan daritahun 2017)
3) RKKNI lndustriPengolahan Daging Pada Sub Bidang produksi

4) RS(KNI lndustri Pulp & Kertas

5) RSKKNI lndustri Furniture

5) RSXXNI lndustri Hilir Perkebunan Non Pangan

7) RKKNI lndustri HasilTembakau
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Tidak tercapainya tar8et penyusunan RSKKNI/RK(NI pada periode Rencana

Strategis tahun 2015-2019 ini sebaiknya diakomodir dalam Rencana Strategis

Direktorat Jenderal lndustri Agro fahun 2020-2024 dengan pertimbangan jika

kegiatan ini memang dirasa penting untuk terus dilaksanakan.

LSP dan TUK yang terbentuk

Pada tahun 2017 dan 2019 indikator ini tidak menjadi target dalam Rencana

Strate8is maupun Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro.

Sedangkan pada tahun 2018 target indikator ini telah dapat dicapai dengan

adanya penunjukan PT. Gelora Djaja (Wismilak) sebataiTempat Uji Kompetensi

untuk sertifikasi profesi di bidang industri hasil tembakau. Sehingga sampai

akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu

mencapai target akhir yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 1 LSPIUK
daritarget sebanyak 1 LSP/rUK atau dengan capaian sebesar 10070.

Masukan posisi keria sama internaslonal bidang industri agro

lndikator ini merupakan usulan baru yang muncul pada tahun 2019 untuk

mengakomodir fungsi dari Bagian Hukum dah Kerja Sama pada Sekretariat
Direktorat lenderal lndustri Agro. Kerja sama yang aktif diikuti pada tahun 2019

meliputi:
1) lndohesio EFIA Comprehensive Economic Poftneship Agrcemeht
2) lndonaid EU Comprehensive Economic Pattneship Agreement
j) Regionol Comptehensive Economic PoftneBhip
4) ASEAN Hongkohq Free Trude Agrcemeht
5) lndonesio Tutkey Comprchensive Economic PdrtneBhip Aqreement
6l lndonesio - Mozambique PreferentiolTrude Agrce ent

Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2075-2079, indikator ini telah
mampu mencapai target akhir yanS ditetapkan dengan realisasi sebanyak 6

masukan posisi kerja sama dari target sebanyak 6 masukan posisi kerja sama

atau dengan capaian sebesar 100%.

, Terwuiudnya ASN Direktorat Jenderal lndustri Agro yang profesional dan
Berkepribadian

Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal lndustri Agro

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu
dapat mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya dengan realisasi
yant terus menintkat dah pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-
2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yang ingin dicapai yaitu
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nilai prestasi kerja pe8awai sebesar 87,49 dari target nilai sebesar 86 atau

dengan capaian sebesa1101,13%.

Rata-rata produktivitas kineria minimum pega$rai Direktorat Jenderal lndustri
Agro

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu

dapat mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan pada akhir
periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu

mencapai target akhir yaitu jumlah jam kerja sebesar 5.431 dari tar8et sebesar

3.950 jam kerja, atau dengan capaian akhir sebesar 137,1%,

l(ualifikasi Pendidikan Pegawai Dlrektorat Ienderal lndustri Atro

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu

dapat mencapai target yang ditetapkan karena setiap tahunnya selalu ada

pegawai pada Direktorat lenderal lndustri Agro yant melanjutkan pendidikan.

Hingga akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah
mampu mencapai target akhir yang ingin dicapai yaitu pegawai yang

melanjutkan pendidikan sebanyak 5 orang dari target sebanyak 3 oran8
pegawai atau dengan capaian sebesar 166,67%.

, Tersedianya Sistem lnformasi yang Andal dan Mudah Diakses

Kes€suaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan stok€horde,

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini belum
mampu mencapai tar8et yang ditetapkan pada setiap tahunnya, bahkan hingga

akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini juga belum
mampu mencapai ta€et akhir yang ingin dicapai yaitu kesesuaian data dan
informasi industri agro terhadap kebutuhan stakeholder dengan realisasi hanya
sebesar 51,61% dari target sebesar 70% atau dengan tingkat capaian hanya
sebesar 73,37%. Capaian indikator ini menunjukkan masih kurang optimalnva
layanan data dan informasi pada Direktorat Jenderal lndustri Agro karena
sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 indikator ini belurn
pernah mampu mencapai target. Oleh karena ini, indikator ini
direkomendasikan untuk terus digunakan pada periode Rencana Stratetis
tahun 2020-2024 agar layanan data dan informasi pada Direktorat Jenderal
lndustri Agro dapat diperbaiki dan dapat terus ditingkatkan kualitasnya.

Ketersediaan sistem luptlrr,€,

Sepanjan8 periode Rencana St.ategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu
dapat mencapai tarBet yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan pada akhir
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periode Rencana Strategis tahun 2075-2079, ihdikator ini juga telah mampu

mencapai tar8et akhir yaitu ketersediaan sistem sebesar 100% dari target
sebesar 100% atau dengan tingkat capaiah sebesar 100%.

> Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan

Prima

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerlntah (SAKIP)

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini belum

dapat mencapai target pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 dan 2019,

indikator ini telah mampu mencapai target nilai yang intin dicapai. Pada akhir
periode Rencana Strategis tahuh 2075-201..9, indikator ini telah mampu

mencapai target akhir yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal lndustri Agro

sebesar 84,77 dari target sebesar 80 atau den8an capaian sebesar 105,96%.

) Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian
yang B€rkualitas dan Akuntabel

Akuntabilitas laporan keuangan dan BMN

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu

dapat mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan pada akhir
periode Rencana Strategis tahun 2O75-2O!9, indikator ihi telah mampu
mencapai target akhir yang ingin dicapai Vaitu predikat Capaian Standar
Tertinggi dengan capaian sebesar 100%.

Tin8kat Kematangan SPIP

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu

dapat mencapai taBet yanB ditetapkan, dan pada akhir periode Rencana

Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir
yang ingin dicapai yaitu tintkat kematangan SPIP Direktorat lenderal lndustri
Agro sebesar 3,67 daritarget sebesar 3,25 atau dengan tingkat capaian sebesar

772,92"/o.

Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal lndustri Agro

Sepanjan8 periode Rencana StrateEis tahun 2015-2019, indikator ini selalu
dapat mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya meskipun sempat
terjadi perubahan an6ka target karena adanya perbedaan persepsi. pada akhir
periode Rencana Strategis tahun 2O:.S-2Olg, indikator ini telah mampu
mehcapai target akhir yang ingin dicapai yaitu status pentelolaan BMN
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Direktorat Jenderal lndustri Agro sebesar 91,68% dari target sebesar 9170 atau

dengan tingkat capaian sebesar 100,74%.

Anggaran Direktorat le.deral lndushi Agro yang diblokir

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu

dapat mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, dan pada akhir
periode Rencana Strategis tahun 2075-2079, indikator ini telah mampu

mencapai target akhir yang ingin dicapai yaitu anggaran Direktorat Jenderal

lndustri Agro yang diblokir maksimal sebesar 5,43y" dati target maksimal

sebesar 20% atau dengan tingkat capaian sebesar 1000/6.

Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen
pefencanaan

Sepanjan8 periode Rencana strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu

dapat mehcapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, dan pada akhir
periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini juga telah mampu

mencapai target akhir yang ingin dicapai yaitu kesesuaian rencana program dan

kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan sebesar 100% dari target
sebesar 100% dehgan capaiah sebesar 100%.
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Tabel 2.1 Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2015-2019

TUJUAN

Tj1 Laju pertumbuhan

P0B industriagro

Persen 6,89 6,58 6,93 6,30 7,to 6,65 7,ro 5,51 97,70/"

't12 (ontribuslPDB

industriagro
terhadap PDB

naslonal

Persen 8,89 8,59 9,05 8,63 I,14 8,74 9,!4 8,74 95,6rA

rj3 Peny€rapan tenaga
kcrla di s€ktor
industriagro

Juta

Orang
6,78 8,10 6,92 a,47 7,04 8,32 1,O4 8,32 I18,2%

rj

rj4 Manalemen
Oirektorat Jenderal
lndustrl Agro yang

andaldan prof€3lonal

N ilai

Tidak digunakan sebagai indikator

75,00 7 4,73 75,30
Tidak digunakan

sebagalindikator

75,30 77,L6 t02,5%

PERSPEKTIF PEMANGKU KEP[NTINGAN

s1.1 Unit IndustriaSro
besar sedang yang

tumbuh

Unit
Tidak dlgunakan s€bagai lndikator

774 784635 70a 904 1.881 2.462 !30,94s1 Meningkatnya
populasidan
persebaran

lndustri s1.2 Nilal investasidi
sektor industriagro

Rp

Triliun
100 66 110 101,85 119,80 121,81 136,20 72,48 154,8 69,98 579,85 432.!2 74,50

Kontrlbusl ekspor
produk lndustri agro
terhadap ekspor
naslonal

Persen 13 37 12,75 30,97 31,1 29,60 37,4 24,54 31,5 24,66 5r,o 24,66 78,0./rs2 Menlngkatnya
daya saing dan
produktivitas
sektor industri

s2.2 Produktivitas S0M
industriagro

Rp.luta ndak digunekan

s.baSai

lndl|(ator

299 374,7 347,O 367,0 365,8 573,6 347,4 575,75 387,4 575,75 r48,604

PERSPEKTIT PROSES INTERNAI.
T1 Tersedianya

kebijakan
pembangunan
lndustrlyan8
efeldif

T1.1 Rancangan Peraturan
perundangan yang

diselesaikan

Rancang-
an PP/

Perptes/
Permen

1 0 1 0 1 2 1 4 1 4 5 10 200,e4

2L

Ko
dc

Tulu!n/ s!srr!n
str!Lils lndlk!tor l(incrr! Satu!n

2015 2016 20!1 2018 2079 2013-2079

T R T R T R T R T R T R c

Meningkatnya

peran Industri

agro dalam
perekonomian

nasional



r2.7 Produk industriyang
tersertif ika5i Tin gkat
Komponen Dalam
Negerl(TKDN)

Produk Tidak

digunakan

5ebagai

indikator

84 83 3 2 4 10

Tidak digunakan

sebagai indikator

91 95 104,4%

SK(NI 6 4 7 7 7 7 18 90,ooa12.2 lnfrastruktur
kompetenslyang
terbentuk LsP dan

TUK

Tidak digunakan sebaSai indikator
r 1 1 1 t@,0%

I2 Terselenggara-
nya urusan
pemerintahan di
bidang
perlndustrian
yant berdaya
sainS dan

berkelanlutan

r2.3

Masukan posisi

kerjasama
internasionaldi
bldang lndustriaSro

Masukan
Posisi
Kerja

Sama

Tidak digunakan sebagai indikator

6 6 6 6 LOO,@/6

PERSPTKTIT PEMEEl,AJARAN ORGANISASI

t1.1 Prestasikerja
pegawai Direktorat
Jenderal lndustrlAgro

N ilai 80 84 81 86,46 82 8't,49 87,49 706,704

11.2 Produkivitas kinerja
minlmum pegawai

Direktorat lenderal
lndustriASro

lam
Kerja

1.320 L.793 t.793 1.320 1.845 3.960 5.431 !37,!%

L1 Terwujudnya
ASN

Kementerlan
Perlndustriah
yang profesional

dan
berkepribadian

11.3 Xuallflkasi pendidikan
PeBaw.l Dlr€korat
Jenderal lndustriAgro

Orang 2 r 2 1 r 3 5 766,70,$

t2.1 Kesesuaian data dan
informasi industri
terhadap kebutuhan
stqkeholder

Persen 50 29 60 35,36 70 51,51 70 51,61 73,7r4L2 Ters€dianya
slstem lnformasl
yang andal dan
mudah diakes

L2.2 Ketersediaan Sistem

luptimel

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 700,o%

76,O 75,4 7A,O 88,1 80,0 a4,77Penilaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah
(sAKP)

N ilai 80,0 a4,7 t05,9%L3 Terwujudnya
birokrasiyang
efektif, efisien,
dan berorientasi
pada layanan
prima

t3.2

Tidak digunakan sebagai indikator

3,00 3,20Tingkat Kematangan
SPIP Satker Mencapal

Level 3,37 3,67 3,25 3,67 1t2,9%

22
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d€

Tuiurn/ Srsaran
Strrt€ii5 lndlk.tor l(incrlr Saturn

2015 2016 2017 2018 2019 2075-20L9
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Tingkat 3

L4 Tersusunnya
perencanaan
program,
penSelolaan

keuangan serta
pengendalian
yanS berkualltas
dan akuntabel

14.7 Akuntabilitas Laporan
Keuangan dan gMN

N ilai Ild.k dl!un.k.n
,ebag.l

indlkstor

Capalan

Standar

Tertin8gi

Capaian

Standar

Terting8i

Capaian

Standar

Tertlnggi

Capaian

Standar

T€rtinggi

Capaian

Standar

TertinSgi

Capaian

Stand.r
T€rtinggi

Capaian

Standar

T.rtin8gi

Capai.n

Standar

Tertinggi

C.palan

Standar

Te inggl

Gpeian

Standar

TertinSti

loo,ea

14.2 Status pengelolaan

BMN 0irektorat
lenderal lndustriAgro

Persen

Tidak diSunakan sebagai indikator

7 0,3 90 93,5 91 91,68 91 91,68 loo,7%

14.3 Anggaran Direktorat
Jenderal lndustriAgro
yang diblokir

Per5en 20,o 1,0 20,o 10,0 20,o 5,4 20,o 5,4 loo,ooa

L4.4 Kes€suaian rencana
program dan keSiatan
prioritas dengan

dokumen
perencanaan

Persen 90 90 90 90 90 100 95 100 100 100 100 100 700,ooa
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Dari pencapaian target akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, masih

terdapat indikator-ihdikator kinerja yant tidak mencapai tareet. Tidak tercapainya target-
target kinerja ini antara laih disebabkan oleh adanya permasalahan-permasalahan utama

yang cukup kompleks yahg menghambat perkembangan sektor industri agro sehingga

belum mampu mencapai target kinerja secara optimal sepanjang tahun 2015-2019

meskipun Direktorat Jenderal lndustri Agro telah melaksanaan program dan kegiatan untuk

mendukung peningkatan peran industri agro dalam perekonomian nasional yahg di

dalamnya termasuk untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Permasalahan-permasalahan kompleks tersebut jika dilihat dari masing-masing aspek,

antara lain disebabkan oleh:

. Dinamika Sektor lndustri

1. Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.

2. Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja.

3, Lemahnya penguasaan teknoloti yang menyebabkan daya saing produk industri

lemah dalam menghadapi persaingan.

4. Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang

tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri.

5. (eterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global berpotensi pada

kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia.

6. Kelangkaan energi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan energi sektor

indutri. Pada tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan meningkat menjadi

hampir tiga kali lipat.

7. Masih banyak industri yang belum menerapkan standar industri hUau dalam

kegiatan produksinya.

8, Persaihgan tingkat efisiensi teknologi da lam penerapan Making lndonesia 4.0.

Energi dan Bahan Baku

1. lndusfti mengalami kekurangan bahan baku dan dikhawatirkan terjadi

deindustrialisasi

2. Permasalahan bahan baku lokal yang tidak dapat memenuhi standar industri dan

sebagian tidak dapat mencukupi kebutuhan industri perlu bekerjasama dengan

kementerian di sektor hulu (kementerian pertanian, kementerian kehutanan dan

lingkungan hidup, dan kemente.ian kelautan dan perikanan)

3. Potensi bahan baku dan penolong lokal perlu ditingkatkan dari ketersediaan,

kualitas dan standar untuk meningkatkan kapasitas industri

4. Bahan baku dan penolong impor diperlukan secara selektif demi keberlangsungan

industri
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lnfrastruktur

1. Tidak tersedianya secara memadai fasilitas jalan dan pelabuhan dalam rencana

pembangunan smelter untuk industri pengolahan mineral terutama di kawasan

timur lndonesia (Sulawesi, Kalimantan, dan Papua).

2. Semakin menurunnya tingkat pelayanan jalan dan pelabuhan di Pulau Jawa

terutama di sekitar Jabodetabek yang diindikasikan dengan meningkatnya waktu

tempuh dari kawasan-kawasan industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan waktu

tunggu (dwelling time) yang lebih lama di Pelabuhan Tanjung Priok.

3. Belum stabilnya infrastruktur jaringan koneksi internet dapat menghambat

penerapan Making lndonesia 4.0.

4. Kesiapan penerapan industri 4.0:

a. Sebagian besar industri masih menggunakan teknologi industri dan manufaktur

2.0 dan 3.0

b. Kebutuhan investasi sangat besar menerapkan industri 4.0 dan diperlukan

insentif fiskal dan bea masuk impor teknologi

c. lndustri masih belum merasakan manfaat penerapan industri 4.0

Regulasi

1. Tidak harmonisnya tarif bea masuk produk - produk industri antara hulu dan hilir,

contoh bea masuk PP dan PE sebagai bahan baku untuk industri kemasan plastik

Perjaniian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

1. Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun
non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam

negeri.

2. Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam

kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

3. Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dengan pekerja domestik

dengan adanya pergerakan pekerja terampil (Movement of Natural Person - MNP),

sehingga dikhawatirkan pekerja terampil asing mengungguli pekerja terampil
domestik.

Kebijakan Otonomi Daerah

1. Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi

dengan pihak-pihak terka it.

2. Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan

industri. Otonomi daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana

ruang gerak daerah dalam pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatasan dana

yang dimiliki pemerintah daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah

dialokasikan untuk belanja pegawai.
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sebesar 10ol sedangkan bea masuk produk hilir seperti barang jadi plastik sebesar

o%.

2. Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance

dan BMDTP karena prosedur administrasi yang rumit dan panjanB.

3. Prosedur pengembalian restitusi pajak bagi wajib pajak yang memanfuatkan

fasilitas KITE relatif lama sehingga mengganggu cash Low perusahaan.

4, Regulasi yang tidak mendukung pelaku industri dan saling tumpang tindih antar

instansi terkait:

a. Sinkronisasi regulasiterkait bahan baku dan bahan penolong impor,

b. Dukungan dan konsistensi regulasi terkait pengelolaan lingkungan industri dan

limbah, pengembangan bahan bakar nabati den pelabelan keamanan pangan

dan halal

c. Dukungan pemerintah daerah dan re8ulasi fiskal terkait penurunan investasi

industri

d. Penerapan sistem jamihan keamanan pangan dan pelabelan halal kurang

mengakomodir kepentingan industri

(etergantungan lmpor Bahan Baku, Barang Modaldan Bahan Penolong

Masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku,

barang modal dan bahan penolong. Hal ini disebabkan belum kuat dan dalamnya

struktur industri karena belum berkembangnya industri hulu dan antara sehingga

sangat rentan terhadap pengaruh kondisi sosial ekonomi negara asal impor dan

menBhabiskan devisa dalam jumlah yang besar.

Hasil analisis permasalahan-permasalah ini, telah digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro
periode tahun 2020-2024. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pada periode 5

tahun yang akan datang, diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang

terjadi, namun tetap dengan mempertimbangkan agenda Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahun 2020-2024 sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan sinkron

dengan kebijakan Pemerihtah secara nasional.

B. Rekomendasi IAKIP Tahun 2019

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pen8embangan lndustri

Berbasis Agro sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan program tersebut telah berhasil dilaksanakan, namun pada jahgka

pendek tahun anggaran 2019, program tersebut dinilai telah tagal karena tidak mencapai

sebagian besar target-tarBet pembangunan yang ditetapkah. Dari analisis faktor-faktor

penyebab kegagalan pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri
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Berbasis ABro tahun anggaran 2019, beberapa rekomendasi lan8kah tindak lanjut yang

dapat dilakukan yaitu:

Peningkatan Capaian (inerja

1. Berkoordinagi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait karena untuk

melakukan langkah antisipasi maupun langkah tindak lanjut atas krisis ekonomi

global serta permasalahan lain yang terjadi perlu melibatkan seluruh unsur

Pemerintah, tidak hanya Kementerian Perindustrian saja.

2. Bersinergi dengan unsur Pemerintah laihnya untuk meh8atasi permasalahah-

permasalahan sektor industri agro serta menciptakan kebuakan yang dapat

mendukung peningkatan pertumbuhan sektor industri a8ro yang juga marhpu

mendorong peningkatan kontribusi PDB, nilai investasi dan kontribusi ekspor

sektor industri aEro terhadap perekonomian nasional.

3. Pelaksanaan penyusunan RSKKNI yang tidak selesai di laksanakan pada tahun yang

bersangkutan, seharusnya sudah bisa diprediksi dalam evaluasi rencana aksiyahe

dilakukan secara berkala. Dalam rencana aksi juga disampaikan Ian8kah tindak

lanjut yang dapat dilakukan, Melaksanaan rekomendasi

4. Meningkatkan koordinasi dan menggalang partisipasi aktif admin pertanyaan

masyarakat pada unit kerja Eselon ll di lingkungan Direktorat .lenderal lndustri

Agro sehingga target indikator kinerja "Kesesuaian data dan informasi industri

agro terhadap kebutuhan stakeholder industri agro" dapat tercapai.

Perbaikan Perencanaan Kineria

1. Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat JendeGl lndustri Agro Tahun

2O2O-2O24, perlu dilakukan analisis terkait indikator kinerja yang digunakan,

apakah berkorelasi langsung dengan aktivitas yang dilaksanakan serta apakah

lebih dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal ataukah faktor eksternal.

lndikator kinerja yang digunakan agar memenuhi kriteria SIMART (Specfi.,

Meosuroble, Achievoble, Reolistic, ond Time-bound). Dalam menehtukan nilai

target, agar dipertimbangkan secara rasional dengan melihat situasi dan

perkembangan yang terjadi saat ini.

2. Untuk indikator "lnfrastuktur kompetensiyang terbentuk: SKKNI" perlu dilakukan

analisis apakah masih perlu dilaksanakan karena terdapat taGet RSKKNI yang

tidak selesai disusun dalam periode Rencana strategis Direktorat Jenderal lndustri

Agro tahun 2015-2019. lika masih diperlukan, maka agar dipertimbangkan untuk

terus dilaksanakan dan diakomodir di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal

lndustri Agro tahun 2020-2024.

3. untuk indikator "Kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan

stakeholder industri agro" dari capaian sepanjang tahun 2015-2019 target

27



indakator kinerja ini tidak pernah tercapai, sehingga dapat diusulkan untuk terus

digunakan seba8ai indikator kiherja pada Direktorat Jenderal lndustri Agro

periode Rencana Strate8is tahun 2O2O-2O24 agar kinerja pelayanan data dan

informasi dapat terus ditingkatkan.

4. lndikator-indikator kinerja yang kurang berkualitas/tadak berkorelasi langsunE

dengan pencapaian sasaran kinerja sebaiknya tidak digunakan lagi dalam Rencana

Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro tahun 2020-2024, diantaranya "rata-
rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktoratjenderal lndustri Agro"

dan "kualifikasi pend,dikah Pegawai Direktorat Jenderal lndustri Agro".

5. Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkah data pendukung yang

memadaa, menyeimbahgkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi
yang tepat sehing8a tidak terjadi pemblokiran anggaran yang dapat mengganggu

proses pencapaian target kinerja.

Perbaikan Manaiemen l(inerja

1. Evaluasi Rencana Aksi yang saat ini dilakukan secara triwulanan, a8ar dapat

ditingkatkan menjadi bulanan dan ditingkatkan analisisnya (lebih banyak faktor
yang dianalisis dan dilaporkan) sehingga mampu memberikan solusi nyata atas

kendala yang terjadi.

2. Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yanB sudah tersedia. Pengisian pemantauan

kinerja agar dilaksanakan secara tepat waktu.

3. Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress

pencapaian seluruh tartet kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit

kerja/bagian yang melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran

aktif dari seluruh unit kerja/bagian di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro

sehingga pada periode berikutnya, target dapat dicapai.

Rekomendasi perbaikan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan pada

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, tahun anggaran 2021 dan

tahun-tahun selanjutnva.

C. Arah Kebijakan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan

ketahanan ekonomiyang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan

sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk

memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan
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yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya

ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adildan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi

2. Peningkatan nilaitambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduah kebijakan lintas

sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmi8as.

Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan
pemantauan dan evaluasicapaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakah.

Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya

dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fun8si/bisnis proses mulai dari

hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kemsnterian Perindustrian telah dimandatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentanB 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. lndustripangan (makanan dan minuman)

2. lnd ustri fa rmasi, kosmetik, dan alat kesehatan

3. lnd ustri te kstil, kulit, alas kaki, dan aneka

4. lndustri alat transportasi

5. lndustri elektronika dan telematika/lCT

5. lndusri pembangkitenerEi

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

8. lndustri hulu agro

9. lhdustri logam dasardan bahan galian bukan logam

10. lndustri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas,

lndonesio 4.O lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. lndustri makanan dan minuman

2. lndustritekstil dan busana

3. lndustri otomotif
4. lndustrikimia

5. lndustrielektronika.

pada implementasi Mdking

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2o2i-2o24 disusun berdasarkan visi

dan dijabarkan ke dalam 5 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakah

pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan penBembangan sumber daya industri
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2. Kebuakan pengembangan sarana dan prasarana industri

3. Kebijakanpemberdavaanindustri

4. Kebijakahpengembanganperwilayahanindustri

5. Kebijakan fasilitas fiskal dan non-fiskal

6. Kebijakan reformasi birokrasi

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi dan langkah operasional yang

akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal lndust.i ABro seba8ai bagian dari (ementerian

Perindustrian diantaranya adalah melaksanakan serta mendukung pelaksanaan atas

kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya lndustri

Kebijakan pengembangan sumber daya industri melalui pemanfaatan, penyediaan,

dan penyaluran sumber daya alam tahun 2020-2024 diarahkan pada perbaikan aliran

material sektor manufaktur khususnya bagi 5 sektor prioritBs dalam Moking lndonesid

4.0 yang merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dah kebutuhan industri hulu

Vang sebagian besar diimpor.

Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya

saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:

. Penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor.

. Meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilaitambah produk ekspor.

. Meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar nontradisional.

. Mempercepat proses negosiasi dan reyiew frce trcde ogteement lFIAl.

. Memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yahg berpotensi menjadi eksportir.

. Meningkatkan investasi industri yang berbasis hilirisasi SDA, berteknologi tinggi
dan berorientasi ekspor.

o Memperluas program kemitraan antara industri besar dan lKM,

2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana lndustri

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri diantaranya dilakukan
melalui pen8embangan standardisasi industri yang dilakukan melalui:

. Pengembanganstandardisasiindustri.

. Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan

standardisasi industri.
. Penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK).

. Peningkatan harmonisasi standar dan regulasitekhis serta penilaian kesesuaian di

taraf internasional.

. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi indLrstri.
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3. Kebijakan Pemberdayaan lndustri

Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan diantaranya melalui:

a. Pengembangan industri strategis.

Pengembangan industri strategis tidak dapat sepehuhnya mengharapkan
peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah

untuk mempercepat pembanBunan industri strategis. Penguasaan pemerintah

dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan,
penetapah kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan

harga, serta pengawasan.

b. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam NeCeri(P3DN).

Proeram P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni melalui

kampanye penggunaan produk dalam negeri serta melalui optimalisasi pengadaan

barang dan jasa Pemerintah. Dari dua pendekatan tersebut, porsa alokasi

sumberdaya lebah dititikberatkah pada strategi kedua mengingat adanya potensi

nilai belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar aspek efektivitas

dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk melakukan kontrol, serta

cakupan jenis produk dan rentang waktu pelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua

tersebut dilaksahakan melalui penetapan serta pembaharuan berba8ai regulasi
yang terkait.

c. Kerjasama internasionaldi bidang industri

Kerjasama internasional bidang industri dilakukan pemerintah melalui

fasilitasi akses kolaborasi pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional

yang telah memiliki kemampuan, serta pembinaan lebih luas untuk meningkatkan

kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang berlaku global menjadi

landasan penting dalam kolaborasi interhasional.

4. Kebijakan Fasilitas Fiskaldan Non-Fiskal

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat
pembangunan industri, melaluitiga fokus keEiatan utama, yaitu:

. Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas

fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri existing dalam meninEkatkan daya

saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan subtitusi

impor, penyiapan SDM lndustriyang kompeten).
. Upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal dan

nonfiskal bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau

perusahaan industri exristing yang melakukan perluasan komoditi baru.

. Upaya mendorong ihdustri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi

baru.
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Dalam pelaksanaan program RB Kemehterian Perindustrian,

Perindustrian telah menetapkan 8 area perubahan sebagai berikuti

a. Manajemen Perubahan

b. PenataanPeraturanPerundang-Undangan

c. Penataan dan Penguatan OGanisasi

d. Penataan Tata Laksana

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

f. PenguatanAkuntabilitasKinerja

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

h. PenguatanPengawasan

Kementerian
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5. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

RB merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan
perubahan atau perbaikan barokrasi ke arah yang lebih baik. RB berkaitan dengen

penataan ulang proses birokrasi dari tingkat {/eye0 tertin8gi hingga terendah dan

melakukan terobosan baru (innovotion brcokthtough) dengan langkah-langkah

bertahap, konkret, realistis, suntguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang

ada lout of the box thrnkrng), perubahan pa radirrna lo new potddigm sr,ift), dan dengan

upaya luar biasa (business not os usuoD. Pelaksanaan RB tahun 2020 - 2024 merupakah
pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian gelombang lV dengan sasaran sebagai

berikut:

a. terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.

b. meninBkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada

masyarakat.

c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewuludkan sasaran RB tersebut di atas, Kementerian Perindustrian akan

melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain

dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadisistem kerja yanB berbasis lT

lonline, reol time, ond integrotedl dan poperless sehingga dapat dicapai

efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik,

meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN

dalam kaitannya dengan pelaksanaah tugas dan fungsi Kementeriah Perindustrian.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yant semula

berorientasi 'in8in dilayani' menjadi 'pelayan publik'dan perubahan budaya kerja.

Dengan didukung perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi

birokrasi yang diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik

dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berinte8ritas tin8gi, menjadi pelayan

masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada capaian

kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor

industri.



Direktorat Jenderal lndustri Agro sebagai salah satu unsur di dalam Kementerian

Perindustrian, turut mendukung langkah kebijakan Reformasi Birokrasi ani dan ikut
berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.
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BAB III

RENCANA KINERJA

A. Visi

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

pembangunan nasional yang terkajt dengan pembangunan sektor industri adalah

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pedumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Direktorat Jenderal lndustri Agro

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri,

teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

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

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

pelaksanaan tugas untuk mendukung Kementerian Perindustrian membantu Presiden untuk

membidangi industri agro, maka visi Di.ektorat Jenderal lndustri Agro ditetapkan sama

dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, yaitul

'Terwuiudnya lndonesia Maju ydng Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong".

Dari Visitersebut diharapkan bahwa sektor industri aBro mampu mewujudkan industri
agro yang tangguh denean mengandaikan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam

mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga

kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor
sektor industri agro yang dilaksanakan secara bahu-membahu oleh seluruh unsur yang ada

di dalam negara Republik lndonesia.

B. Misi

Mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden, Visitersebut diwujudkan melalui9
Misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang

Rencana Pembahgunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan

Wakil Presiden yang juga merupakan Misi (ementerian Perindustrian dan 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 LingkunCan Hidup yang Berkelanjutan

5. Kemajuan Eudaya yang Mencerminkan Kepribadian Eangsa
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6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Eermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

(esembilan Misi di atas dilakukan secara bertanggungawab berlahdaskan gotong

royong bagi seluruh uhsur pada Kementerian/Lembaga. Direktorat Jenderal lndustri Agro
sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan
pengembangan sektor industri agro sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan

menghasilkan nilaitambah ekonomi bagi kepentingan bangsa lndonesia

C. Tujuan

Untuk membantu mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil

Presiden, Direktorat lenderal Industri Agro menetapkan tujuan pembangunan industri agro
untuk periode tahun 2021 yaitu Meningkatnya Peran lndustri Agro Dalam Perekonomian
Nasional. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator-indikator kinerja

sebagaiberikut:

1. Pertumbuhan PDB industriagro

2. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional

3, lumlah tenaEa kerja di sektor industri agro

4, Nilaiekspor produk industriaEro

D. Sasaran Strategis dan lndikator Kineria

Sehubungan dentan belum ditetapkannya Rencana Stratetis Kementerian
Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktordt Jenderal Industri Agro
"lahun 2020-2024, maka penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal lhdustri Agro ini
mengacu pada Draft Rencana Strategis Direktorat lenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024_

Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal lhdustri Agro Tahun 2020-2024 telah melalui
proses pembahasan dengan seluruh Unit Eselon lpada Kemehterian perindustrian dan
seluruh Unit Eselon ll di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro dan stakeholder
industri agro (pelaku usaha sektor industri agro). Dengan mempertimbangkan hasil-hasil
pembanBunan dan rekomendasi hasil evaluasi pada tahun sebelumnya serta arah kebijakan
yang akan diambil, maka ditentuksan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai
pada tahun 2021.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal
lndustri Agro sebagai suatu impoct/outcome dari pelaksanaan program "Nilai Tambah dan
Daya Saing lndustri" pada tahun 2020-2024. Hubungan antara tujuan dah sasaran strategis
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yang ingin dicapaioleh Direktorat Jenderal lndustri Agro pada tahun 2O2O-2O24 dapat dilihat
dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro sebagai berikut:
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Gambar 3.1. Peta Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 202G2024

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro pada tahun
2021 beserta dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaiannya adalah:

1. Perspektif sta keholder

o Sasaran Strategis 1: Menintkatnya daya saing dan kemandirian industri agro

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sebagai berikut:

1. Persentase tenaga kerja di sektor industri agro terhadap total pekerja

2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri agro

3. Produktivitas sektor industri agro

4. Nilai realisasi investasi industri agro

5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro.

2. Perspektif Customer

Sasaran Strategis 2: Penguatan implementasi Making lndonesia 4.0 sektor
industri agro

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sebagai berikut:

EH
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3. P erspeklil I ntefi o I P tocess

. Sasa6n Strategis 5: Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang

efektif

Tingkat keberhasilan pencapaiah sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro yanB diselesaikan

Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang
perindustrian yang berdaya saing dan berkelaniutan

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sebagai berikut:

1. Masukan posisi kerja sama sektor industri agro yang aktif diikuti

1. Jumlah perusahaan dengan nilai lndohesia lndustry 4.0 Readiness lndex (lNDl

4.0) > 3.0 disektor industri agro

2. Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinBBi.

Sasaran Slategis 3: Meningkatnya kemampuan industri agro dalam negeri

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)

2. Peningkatan jumlah produk hilir industri agro

Sasaran Sbategis 4: Meningkatnya penguasaan pasar industriagro

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator

kinerja sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekspor produk industriagro

2. Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap totalekspor

3. Rasio impor bahan baku industriagro terhadap PDB sektor industri non migas

4. Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor
industri agro

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran stEtegis ini diukur melalui indikator
kinerja sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengawasan industri disektor indus$iagro
2. Evaluasi pemberlakuan kebijakan sektor industriagro
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. Sasaran Shategis 8: Terwuiudnya ASN Direktorat lenderal lndustri Agro yang

profesional dan berkepribadian

Tin8kat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator

kinerja sebagai berikuti

1. lndeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal

lndustri Agro

Sasaran Strategis l0: Terwuiudnya birokrasi Direktorat Jenderal lndustri Agro
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator

kinerja sebagai berikut:

1. lndeks kepatuhan terhadap regulasidalam IKPA

2. Nilai Laporan Keuangan Direktorat.lenderal lndustri Agro

3. Nilai maturitas SPIP Direktorat lenderal lndustriAgro
4. Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat

Jenderal lndustriAgro

5, Nilai kearsipan Direktorat Jenderal lndustri Agro

6. Tihtkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan

prasal:|na

Sasaran Strategis 11: Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan

dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan
kegiatan priodtas nasional

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah (SAKlp) Direktorat
Jenderal lndustriAgro
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. Sasaran Strategis 9; Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi

sektor industri agro

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator

kinerja sebagai berikut:

1. Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi



Tabel3.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jendera! lndustri Agro Tahun 2021

TUJUAN

1 . Pertumbuhan PDB industriagro 6,37 %

2. Kontribusi PDB industriagro
terhadap PDB nasional

9,2L o//o

3. Jumlah tenaga kerja di sektor
industri agro

9,35 Juta Orang

rj Meningkatnya peran industri

agro dalam perekonomian

nasional

4. Nilai ekspor produk industri agro 57,05 USD Milyar

PERSPEIfi IF STAKE H O LDER

1. Persentase tenaga kerja di sektor
industri agro terhadap total
pekerja

7,13 o//o

2. Produktivitas tenaga kerja sektor
industriagro

119,6 Juta Rupiah/

Orang /Iahun

3. Produktivitas sektor industri agro 1,83 Nilai

4. Nilai realisasi investasi industri
agro

116,43 Rp Trilyun

SP1 Meningkatnya daya saing dan

kemandirian industri agro

5. Peningkatan pemenuhan
kebutuhan bahan baku industri
agro

1 Komoditi

PERSPEKTIF CUSTOMER

1. Jumlah perusahaan dengan nilai
lndonesia lndustry 4.0 Readiness

lndex (!NDl 4.0) > 3.0 di sektor
industriagro

13 PerusahaanSP2 Penguatan implementasi

Making lndonesia 4.0 sektor

industri agro

2. Kontribusi ekspor produk industri
agro berteknologi tinggi

1,68 o,m

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) (Rerata Tertimbang)

55,85 o/mSP3 Meningkatnya kemampuan

industri agro dalam negeri

2. Peningkatan jumlah produk hilir
industri agro

4 Diversifikasi

Produk

1. Pertumbuhan ekspor produk
industri agro

8,97 o/lo

2. Kontribusi ekspor produk industri
agro terhadap total ekspor

30,09 o//o

SP4 Meningkatnya penguasaan

pasar industri agro

3. Rasio impor bahan baku industri
agro terhadap PDB sektor industri
non migas

5,74 o/o
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4. Persentase perusahaan yang

melakukan tindak lanjut
peningkatan ekspor

5

PERSPEKTIF ,,VTENNAL PROCESS

sP5 Tersedianya kebijakan

pembangunan industri agro

yang efektif

1. Rancangan peraturan kebijakan
sektor industri agro yang

diselesaikan

12 Persen

sP6 Terselenggaranya urusan

pemerintahan di bidang

industri agro yang berdaya

saing dan berkelanjutan

1. Masukan posisi kerja sama sektor
industri agro yanE aktif diikuti

97

1. Pengendalian dan pengawasan
industri di sektor industri agro

57sP7 Meningkatnya pengendalian

dan pengawasan sektor

industri agro 2. Evaluasi pemberlakuan kebijakan
sektor industri agro

Kebijakan

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH

SP8 Terwujudnya ASN Direktorat
Jenderal lndustri Agro yang

profesional dan berkepribadian

1. lndeks kompetensi, professional,
dan integritas peBawai Direktorat
Jenderal lndustri Agro

7L lndeks

sP9 Meningkatnya kualitas

pelayanan data dan informasi

sektor industri agro

1. Permintaan data dan informasi
stakeholder yang dapat dipenuhi

72

1. lndeks kepatuhan terhadap
regulasi dalam IKPA

80,5 lndeks

2. Nilai taporan Keuangan Direktorat
Jenderal lndustriAgro

u Nilai

3. Nilai maturitas SPlP Direktorat
lenderal lndustri Agro

3,265 Nilai

4. Persentase nilai pengelolaan BMN
terhadap total aset lancar
Direktorat.Jenderal lndustri Agro

72

5. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal
lndustri Agro

77 Nilai

sP 10 Terwujudnya birokrasi

Dire*torat Jenderal lndustri

Agro yang efektif, efisien, dan

berorientasi pada layanan

prima

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

a2

1. Tingkat kesesuaian rencana kerja
den8an rencana strategis

96 %sP11 Meningkatnya kualitas
perencanaan,
penyelenggaraan dan evaluasi
program kegiatan pada
Direktorat Jenderal lndustri
Agro

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah (SAKlp)

Direktorat Jenderal lndustri Agro

78,5 Nilai
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Dalam ran8ka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah direncanakan

sebagaimana yang tercantum dalam draft Rencana Strategis Direktorat.lenderal lndustri
Agro Tahun 2020-2024, maka disusun rencana kineria yang akan dilaksanakan pada tahun
2027.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Direktorat Jenderal

lndustri Agro akan melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing lndustri dah

mengalokasikan anggahn sebesar Rp. 450.000.000.000,- yang akan digunakan untuk
membiayai pelaksanaan program tersebut pada tahun 2021. Adapun rencana pohon kiherja

Direktorat lenderal IndustriAgro Tahun 2021dapat dilihat dalam tabel 3.2.

E. PROGRAM DAN ANGGARAN

4t



Tabel 3.2 Rencana Pohon Kinerja Direktorat Jenderal !ndustriAgro Tahun 2021

TUJUAN
rj.1 Pertumbuhan PDB

industri agro
5,37 Persen

rj.2 Kontribusi PDB industri
agro terhadap PDB

nasional

9,2t Persen

Tj.3 Jumlah tenaga kerja di
sektor industri agro

9,35 Juta Orang

rj Meningkatnya peran
industri agro dalam
perekonomian
nasional

Tj.4 Nilai ekspor produk
industri agro

57,05 USD Milyar

o Meningkatnya daya saing
industri agro

o Meningkatnya ekspor
industri agro

o Meningkatnya investasi
sektor industri agro

r Meningkatnya kemampuan
industri agro dalam negeri

Program NilaiTambah dan Daya Saing lndustri

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

sP1.1 Persentase tenaga
kerja di sektor industri
agro terhadap total
pekerja

7,t3 Persen

sP1.2 Produktivitas tenaga
kerja sektor industri
agro

LLg,6 Juta
Rupiah/
Orang

/tahun
sP1.3 Produktivitas sektor

industri agro
L,83 Nilai

SP1,4 Nilai realisasi investasi
industri agro

L16,43 Rp Trilyun

sP1 Meningkatnya daya
saing dan
kemandirian industri
agro

sP1.5 Peningkatan
pemenuhan kebutuhan
bahan baku industri
agro

1 Komoditi

o Meningkatnya kualitas dan
produktivitas tenaga kerja

o Terciptanya iklim usaha

industri agro yang kondusif
r Tersampaikannya informasi

dan tersedianya pedoman
bagi calon investor terkait
perkem bangan investasi
industri agro

o Peningkatan penyerapan

tenaga kerja sektor industri
agro

o Peningkatan kualitas produk
melalui penerapan standar

r Terpenuhinya kebutuhan
bahan baku sektor industri
agro

o Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya

saing dan produktivitas lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan
o Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong lklim

lnvestasi lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan

Penyegar
o Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim

investasi, peningkatan daya saing dan ekspor lndustri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

o Restrukturisasi lndustri furniture dan kayu olahan
o SNI yang disusun/direvisi, diberlakukan dan diawasi di

industri hasil hutan dan perkebunan

. SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di lndustri
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

o Rancangan Standar Nasional lndonesia lndustri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

e Regulatory lmpact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib
yang disusun

o Rancangan SKKNI/KKNI yang disusun/direvisi di industri hasil
hutan dan perkebunan

42

KODE SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET SATUAN INTERMEDIATE OUTCOME KEGIATAN



. Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun di lndustri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

o Rancangan SKKNI/KKNI lndustri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan

o Pembentukan LSPfl-UK lndustri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan

. Penyusunan Profil lnvestasi lndustri Minuman Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar

o Profil lnvestasi lndustri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan

o Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi
pangan olahan sehat

o Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan
o Peningkatan kualitas bahan baku industri makanan, hasil laut

dan perikanan
o Penyusunan Konsep Pengembangan Bill Of Materials lndustri

Hasil Hutan dan Perkebunan
o Pemetaan kebutuhan bahan baku industri agro

PERSPEKTIF CUSTOMER

sP2.1 Jumlah perusahaan

dengan nilai lndonesia
lndustry 4.0 Readiness
lndex (lNDl4.0) > 3.0 di
sektor industri agro

13 Perusa-
haan

sP2 Penguatan
implementasi Making
lndonesia 4,0 sektor
industri agro

sP2.2 Kontribusi ekspor
produk industri agro
berteknologi tinggi

1,68 Persen

r Perbaikan alur alir material
sektor industri agro

o Pemanfaatan teknologi 4.0
yang makin meluas pada

sektor industri agro

o Optimalisasi supply chain melalui transformasi industri4.0 di
lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

o lndustri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi
teknologi 4,0

o Pembangunan sistem logistik industri furniture dan
pengolahan kayu

o Penyusunan Dokumen Business Plan Green Gasoline Stand
Alone Berbahan Baku Minyak Kelapa Sawit

. Penyusunan Studi Kelayakan industri IVO/ILO
o Penyusunan Detail Engineering Design (DED) industri IVO/ItO

SP3 Meningkatnya
kemampuan industri
agro dalam negeri

SP3.1 Tingkat Komponen
Dalam Negeri(TKDN)
(Rerata Tertimbang)

55,85 Persen r Hilirisasi sektor industri agro
(pendalaman struktur
industri)

. Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk lndustri Hasil Hutan dan

Perkebunan
o Pengembangan lndustri Antara Berbahan Baku Hasil Samping

Hasil Perikanan
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sP3.2 Peningkatan jumlah
produk hilir industri
agro

4 Diversifi-
kasi

Produk

o Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk lndustri Hasil Hutan dan

Pengembangan lndustri Antara sektor lndustri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

o Produk industri agro
lndonesia makin di kenal luas

r Terciptanya pangsa pasar

baru
o Peningkatan ekspor produk

industri agro
o Peningkatan pemanfaatan

kerjasa ma internasional
industri agro

INTERNAT PROCESS

o Tersusunnya peraturan
sebagai pedoman
pelaksanaan kebijakan

r Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan
pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan

melalui partisipasi dalam fora kerjasama internasional
o Partisipasi Dalam Kerjasama Bilateral, Multilateral,

Standarisasasi dan Kerjasama Lainnya di Bidang lndustri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

o Partisipasi lndustri Minuman HasilTembakau dan Bahan

Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum
Kerjasama Lainnya

o Penyusunan Pedoman Teknis Penanganan Pengotor dan
Peningkatan recovery rate kertas bekas dalam negeri sebagai

bahan baku industri kertas
o Export Coaching dan Partisipasi Pelaku Usaha Sektor lndustri

Agro Di Pameran lnternasional
o Peningkatan Ekspor Produk lndustri Berbasis Agro Melalui

Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala

lnternasional

o Pelayanan Hukum dan Kepatuhan lnternal

sP4

SP5

Meningkatnya
penguasaan pasar

industri agro

Tersedianya

kebijakan
pembangunan
industri agro yang

efektif

Pertumbuhan ekspor
produk industri agro

8,97 Persen

30,08 Persen

5,74 Persen

5 Persen

L2

sP4.1

sP4.2

sP4.3

sP4.4

sP5.1

Kontribusi ekspor
produk industri agro

total
Rasio impor bahan
baku industri agro
terhadap PDB sektor
industri non

Persentase perusahaan
yang melakukan
tindaklanjut
peningkatan ekspor

Rancangan peraturan

kebijakan sektor
industri agro yang

diselesaikan

Rancangan
Permen-

perin

SP6 Terselenggaranya
urusan pemerintahan
di bidang industri
agro yang berdaya
saing dan
berkelanjutan

sP6.1 Masukan posisikerja
sama sektor industri
agro yang aktif diikuti

97 Masukan
Posisi

Kerja Sama

r Tersusunnya posisi runding
(masukan) sektor industri
agro dalam kerja sama
internasional

o Terevaluasinya FTA

Agreement yang berlaku

o Penyusunan Posisi Runding Sektor lndustri Agro Dalam

Kerjasama lnternasional
o Review FTA Agreement yang Telah Berlaku Bagi Sektor

lndustri Agro
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sP7,1 Pengendalian dan
pengawasan industri di
sektor industri agro

47 Perusa-

haan

r Terlaksananya pengawasan
pemberlakuan SNlWajib

o Terlaksananya pengawasan

industri yang dikendalikan
(termasuk dalam Daftar
Negatif lnvestasi)

o Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI

Wajib bagi Pelaku lndustri Makanan dan Minuman
o Perusahaan di Sektor lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan

Bahan Penyegar Yang Dimonitoring Dan Dikendalikan
o Perusahaan yang Diawasi Penerapan SNlWajib Produk

lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

sP7 Meningkatnya
pengendalian dan
pengawasan sektor
industri agro

sP7.2 Evaluasi pemberlakuan
kebijakan sektor
industri agro

1 Kebijakan r Terevaluasinya efektivitas
kebijakan yang diberlakukan

o Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang lklim Usaha

Sektor lndustri Agro
o Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber

Daya lndustri dan Sarana Prasarana lndustri Sektor lndustri

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH

sP8 Terwujudnya ASN

Direktorat Jenderal
lndustri Agro yang
profesional dan
berkepribadian

sP8.1 lndeks kompetensi,
profesional, dan
integritas pegawai
Direktorat Jenderal
lndustriAgro

7L Nilai o Terciptanya penyelenggaran

sistem kepegawaian yang
profesional

o Tersedianya kompensasi yang

adil berbasis kinerja

o Pengelolaan Kepegawaian
o Gaji dan Tunjangan

sP9 Meningkatnya
kualitas pelayanan

data dan informasi
sektor industri agro

sP9,1 Permintaan data dan
informasi stakeholder
yang dapat dipenuhi

72 Persen o Tersedianya data dan
informasi yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan
stakeholder

o Pengelolaan Data dan lnformasi
o Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
o Pelayanan Humas dan Protokoler
o Penanganan Permasalahan Aktual

sP10.1 lndeks kepatuhan
terhadap regulasi
dalam IKPA

80,5 lndeks r Terselenggaranya sistem
pengelolaan perbendaharaan
yang efektif dan efisien

o Pengelolaan Perbendaharaan5P10 Terwujudnya
birokrasi Direktorat
Jenderal lndustri
Agro yang efektif,
efisien, dan
berorientasi pada
layanan prima

sP10.2 NilaiLaporan
Keuangan Direktorat
Jenderal lndustri Agro

84 Nilai o Terselenggaranya sistem
pengelolaan keuangan yang

efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan
prima

o Pengelolaan Keuangan
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sP10.3 Nilai maturitas SPIP

Direktorat Jenderal
lndustri Agro

3,265 Nilai o Terselenggaranya sistem
organisasi, tata laksana dan
reformasi birokrasi yang

efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan
prima

o Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

sP10.4 Persentase nilai
pengelolaan BMN
terhadap total aset
lancar Direktorat
Jenderal lndustri Agro

72 Persen o Terselenggaranya
pengelolaan Barang Milik
Negara yang efektifdan
efisien

o Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
o Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara

s P10.5 Nilai kearsipan
Direktorat Jenderal
lndustriAgro

77 Nilai o Terselenggaranya sistem
pengelolaan kearsipan yang

efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan
prima

o Pelayanan Rumah Tangga

sP10.5 Tingkat kepuasan
pegawai atas
ketersediaan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana

82 Persen o Tersedianya sarana prasarana
perkantoran yang berkualitas
dan sesuai kebutuhan

o Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran

. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
o Pelayanan Umum dan Perlengkapan
o Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

sP11.1 Tingkat kesesuaian
dokumen perencanaan
dengan rencana
program dan kegiatan
prioritas nasional

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

o Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1

Tanpa Satker Vertikal
. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana

Anggaran

sP11 Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
penyelenggaraan dan
evaluasi program
kegiatan pada

Direktorat Jenderal
lndustriAgro

SPLL.2 Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah
(SAKIP) Direktorat
Jenderal lndustri Agro

78,5 Nilai o Terselenggaranya
pengelolaan SAKIP yang

berkualitas

o Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
o Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - Dit.

IHHP

o Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - Dit.

Mintemgar
o Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - Dit.

IMHLP
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Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2021

merupakan cerminan dari pelaksanaan tu8as pokok dan fungsi yang mengacu pada

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian dan juga mengacu pada Renstra Direktorat lenderal Industri

Agro Tahun 2020-2024 yang saat ini sedang dasusun.

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2021 merupakan acuan bagi

Direktorat Jenderal lndustri AEro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi di lin8kungan Direktorat

Jenderal lndustri Agro.

Untuk itu dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran yanE ingin dicapai oleh

Direktorat Jenderal lndustri Agro, maka perlu diambil langkah-langkah strategis melalui

penyusunan rencana ketiatan berdasarkan skala prioritas, yang dilaksanakan seca€ taat

aturan baik secara regulasi, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas

SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan

dan pengelolaan administrasi dan keuangan. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan
program dan 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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