
 
 
 

 

 
 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 

NOMOR 559 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  

DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN  

TAHUN 2020-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, 

 

Menimbang     : a. bahwa telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 

melalui Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 

403 Tahun 2021; 

 b. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis 

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan perubahan 

Organisasi, tugas, dan fungsi Direktorat Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, perlu menyusun 

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020-2024; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro tentang 

Perubahan Rencana Direktorat Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan Tahun 2020-2024; 

    

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM 
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  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4664); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 

2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5671); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 

  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
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Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 635); 

  11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 478);  

  12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 170); 

  13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 15 Tahun 2020 Rencana Strategis Kementerian 

Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1430); 

  14. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 40 

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Industri Agro Tahun 2020-2024; 

  15. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 403 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur 

Jenderal Industri Agro Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 

2020-2024; 

  16. Peraturan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 
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Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Tahun 2020-2024; 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO 

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 

DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN 

PERIKANAN TAHUN 2020-2024 

   

  Pasal 1 

  Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut 

dan Perikanan Tahun 2020-2024 selanjutnya disebut 

Renstra Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan adalah dokumen perencanaan pembangunan 

bidang industri agro untuk periode tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2024 

 

  Pasal 2 

  Renstra Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman 

bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam : 

a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renkin/RKT) dan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

b. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta 

pelaksanaan anggaran; 

c. Penyusunan rencana/program pembangunan daerah 

bidang industri agro; 

d. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja; dan 

e. Penetapan indikator kinerja setiap tahun. 

 

  Pasal 3 

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat 

Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020-

2024 dilakukan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan. 
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  Pasal 4 

  Ketentuan Lampiran Peraturan Direktur Industri Makanan, 

Hasil Laut dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut 

dan Perikanan Tahun 2020-2024 diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal 

ini. 

 

  Pasal 5 

  Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan 

   

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 29 Desember 2021 

                                   

DIREKTUR JENDERAL, 

 
 

 

PUTU JULI ARDIKA 

 

   

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Sekretaris Jenderal; 

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro; 

3. Kepala Biro Perencanaan; 

4. Pertinggal. 
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LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

INDUSTRI AGRO 

NOMOR 559 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 

DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, 

HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 

2020-2024  

 

RENCANA STRATEGIS 

DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN 

TAHUN 2020-2024 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A.   Kondisi Umum 

B.   Potensi dan Permasalahan 

 

BAB II  VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN 

A.   Visi 

B.   Misi 

C.   Tujuan 

D.   Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 

E.   Peta Strategis 

F.   Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 
 
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 

A.   Arah Kebijakan dan Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut 

dan Perikanan 

B.  Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan 

C.   Kerangka Regulasi 

D.   Kerangka Kelembagaan 
 
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN 

A.   Program Kegiatan 

B.   Kerangka Pendanaan 
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BAB V PENUTUP 

 

BAGAN 1   POHON KINERJA RENSTRA DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, 

HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024 

TABEL 1  MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA DIREKTORAT 

INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 

2020-2024 

TABEL 2 MATRIKS KETERKAITAN RENSTRA DIREKTORAT INDUSTRI 

MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024 

TABEL 3   PEDOMAN KINERJA RENSTRA DIREKTORAT INDUSTRI 

MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024 
 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 
 

 

PUTU JULI ARDIKA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Kondisi Umum 

Arah kebijakan akselerasi pembangunan industrialisasi yang 
terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya 
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas 
dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebagai unit kerja yang 
membina sektor industri makanan yang memberikan kontribusi PDB 
cukup besar pada sektor industri pengolahan non migas dan sektor 
industri agro, menuangkannya dalam rencana strategis. 

Selama periode tahun 2015-2019 sektor industri makanan dan 
minuman mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pertumbuhan 
terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 7,54%, dan tertinggi dicapai 
pada tahun 2017 sebesar 9,23%. Secara umum pertumbuhan sektor 
industri makanan dan minuman selalu lebih tinggi dibandingkan 
dengan pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas dan PDB 
Nasional.  

 

 
Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman disbandingkan PDB Nasional, 

Non Migas dan Industri Agro Tahun 2015-2019 
(Sumber : BPS, diolah Direktorat Jenderal Industri Agro) 
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Tabel 1.1 Pertumbuhan Sektor Industri Makanan dan Minuman Tahun 2015 - 2019 

No Sektor Industri 2015 2016 2017  2018 2019 

1 Makanan dan Minuman 7,54 8,33 9,23 7,91 7,78 

2 Pengolahan Tembakau 6,24 1,58 -0,84 3,52 3,36 

3 

Kayu, Barang Dari Kayu dan 
Gabus (Tidak Termasuk 
Furnitur) dan Barang Anyaman 
Dari Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya 

-1,63 1,74 0,13 0,75 -4,55 

4 
Kertas dan Barang dari Kertas, 
Percetakan dan Reproduksi 
Media Rekaman 

-0,16 2,61 0,33 1,43 8,86 

5 Furnitur 5,17 0,46 3,65 2,22 8,35 
 JUMLAH INDUSTRI AGRO 5,82 6,33 6,60 6,30 6,65 

 INDUSTRI PENGOLAHAN NON 
MIGAS 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34 

 INDUSTRI NASIONAL 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 

 

Sektor industri makanan dan minuman juga mampu menjadi motor 
utama penggerak perekonomian nasional yang dilihat dari besarnya 
kontribusi PDB Sektor industri makanan terhadap PDB industri 
pengolahan non-migas maupun PDB Nasional. Pada periode 2015-2019, 
Kontribusi tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 
2015 industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 30,84% 
terhadap PDB industri pengolahan non migas atau 5,61% terhadap PDB 
Nasional dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 36,4% 
terhadap PDB industri pengolahan non migas atau 6,4% terhadap PDB 
Nasional. (Gambar I-2). Meningkatnya kontribusi PDB sektor industri 
makanan terhadap industri pengolahan non-migas dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain membaiknya perekonomian di beberapa pasar 
utama tujuan ekspor produk industri makanan, tingginya realisasi 
investasi di sektor industri makanan, serta kebijakan pemerintah yang 
mendorong pembangunan industri makanan. 
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Gambar I-2 Kontribusi Sektor Industri makanan terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas             

Tahun 2015 – 2019 (Sumber : BPS, diolah Kemenperin) 
 

Realisasi investasi sektor industri makanan periode 2016-2019 
fluktuatif, namun selalu berada diatas Rp. 50 triliun.  

Tabel 1.2 Realisasi Investasi Sektor Industri Makanan tahun 2016 – 2019 

NO JENIS 2016 2017 2018 2019 

1 PMA (Juta 
US$) 

        1.766,76          1.545,47          1.171,00        1.165,05  

2 PMDN (Rp. 
Miliar) 

27.515,36        31.055,88        35.962,27        33.265,28  

3 TOTAL (Rp. 
Miliar) 

52.956,77  53.310,67  52.824,69  50.042,02  

 
Sumber : BKPM, diolah Direktorat Jenderal Industri Agro 
 

Pada neraca perdagangan periode tahun 2015-2019, produk 
industri makanan memiliki neraca positif, yang ditunjukkan dengan nilai 
ekspor yang lebih tinggi dari impor. Secara umum nilai ekspor bersifat 
fluktuatif dan berkisar antara US$ 26,27 miliar – US$ 31,72 miliar. Begitu 
juga dengan nilai impor bersifat fluktuatif, namun memiliki kecenderungan 
meningkat. Nilai impor pada periode tersebut berkisar antara US$ 8,33 
miliar – US$ 11,46 miiar. Neraca perdagangan selalu positif dan berkisar 
antara US$ 16,8 Miiar – US$ 22,07 miliar. 
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Tabel 1.3 Perkembangan Ekspor-Impor Produk Industri Makanan Tahun 2015-2019 (USD Juta) 
 

No URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 Peruba-
han (%) 

1 Ekspor 26.448,2 26.276,34 31.728,81 29.748,58 27.234,35 2,97 

2 Impor 8.338,89 9.473,22 9.656,25 11.463,78 10.072,88 20,79 

3 Neraca 18.109,31 16.803,12 22.072,56 18.284,80 17.161,47 -5,23 
Sumber : BPS, diolah Direktorat Jenderal Industri Agro 
  

Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala terkait tingginya 
impor produk industri makanan diantaranya adalah produk industri 
dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor, masih 
tingginya impor bahan baku dan barang jadi. Dalam rangka menekan laju 
impor tersebut pemerintah mendorong pengembangan industri subtitusi 
impor dan mempercepat hilirisasi industri berbasis agro. 

Jumlah tenaga kerja pada Industri Besar Sedang (IBS) sektor industri 
makanan tahun 2015 hingga 2018 cenderung mengalami peningkatan, 
sedangkan mengalami penurunan pada tahun 2019. Tahun 2015 tenaga 
kerja yang bekerja pada sektor industri makanan sebanyak 858.170 orang 
dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 1.168.356 pada 
tahun 2018, namun menurun menjadi sebesar 1.091.923 orang pada 
tahun 2019. Industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam sub 
sektor industri agro adalah industri makanan (Tabel 1.4).  

Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Kerja IBS Sektor Industri Makanan menurut KBLI Tahun 2015-2019 

KBLI Sub Sektor 
Industri Agro 2015 2016 2017 2018 2019 Total* 

10 Makanan 858.170 940.690 1.041.266 1.168.356 1.091.923 5.100.405 
11 Minuman 59.973 65.740 93.067 87.481 95.175 401.436 

12 Pengolahan 
Tembakau 346.082 379.361 345.947 280.852 327.441 1.679.683 

16 

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

243.072 266.445 338.394 383.146 278.400 1.509.457 

17 
Kertas dan 
Barang dari 
Kertas 

133.199 146.007 131.031 124.105 158.730 693.072 

31 Furnitur 167.436 183.536 195.010 236.371 210.119 992.472 
Total Tenaga Kerja 
Industri Agro 1.807.932 1.981.779 2.144.715 2.280.311 2.161.788 10.376.525 

Total Tenaga Kerja IBS 5.247.301 5.751.872 6.256.442 6.503.307 6.540.375 28.939.453 
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B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

1. Potensi 

a. Dinamika Sektor Industri 
1) Perubahan jumlah dan penduduk, serta peningkatan 

kesejahteraan penduduk mendorong sektor industri untuk 
dapat tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Nasional. 

2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa 
depan akan memudahkan dan meningkatkan produksi 
produk industri. 

3) Globalisasi proses produksi akan meningkatkan peluang 
akses pasar luar negeri. 

4) Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya 
alam (batubara, panas bumi, air). 

5) Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong 
peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber 
daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan 
pembangunan industri dengan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi 
masyarakat. 

6) Industri makanan masuk dalam industri prioritas dan 
sasaran pengembangan industri 4.0. Program “Making 
Indonesia 4.0” memuat inisiatif yang relevan untuk 
pertumbuhan ekspor industri makanan yaitu perbaikan 
alur aliran barang dan desain ulang zona industri, 
mengakomodasi standar-standar keberlanjutan 
(sustainability) dan insentif untuk investasi teknologi. 

b. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain 
1) Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar 

bagi produk-produk industri nasional. 
2) Terbukanya akses untuk peningkatan Sumber Daya 

Industri (5M: man, money, method, machine, material). 
3) Adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri 

dalam negeri akibat persaingan global. 
4) Terbukanya kesempatan bagi pekerja profesional Indonesia 

untuk bekerja di negara lain. 



- 6 - 
 

c. Kebijakan Otonomi Daerah 

Dengan adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat 
dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat 
pembangunan dan persebaran industri di daerah. 

 

2. Permasalahan 

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan 
industri nasional antara lain: 

a. Dinamika Sektor Industri 
1) Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan 

penduduk. 
2) Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan 

produktivitas tenaga kerja. 
3) Lemahnya penguasaan teknologi 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) Keterlibatan 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 hijau dalam kegiatan produksinya. 

8) Persaingan tingkat efisiensi teknologi dalam penerapan 
Making Indonesia 4.0. 
 

b. Perjanjian Kerja Sama 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. 
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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. 

4) Semakin meningkatnya instrumen non tariff measures 
(NTMs) yang dibuat oleh negara lain untuk menghambat 
ekspor produk industri Indonesia. 

5) Semakin meningkatnya porsi kepemilikan saham asing 
sehingga berpotensi mengendalikan stabilitas ekonomi 
nasional, khususnya sektor jasa industri. 

c. Kebijakan Otonomi Daerah 
1) Permasalahan internal lambannya birokrasi,  kualitas SDM 

aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 
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 terbatasi oleh dana yang dimiliki pemerintah 
daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah 
dialokasikan untuk  belanja pegawai. 

d. Infrastruktur 
1) Tidak tersedianya secara memadai fasilitas jalan dan 

pelabuhan dalam rencana pembangunan smelter untuk 
industri pengolahan mineral terutama di kawasan timur 
Indonesia (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 Indonesia 4.0. 

4) Kesiapan penerapan industri 4.0: 
a. Sebagian besar industri masih menggunakan teknologi 

industri dan manufaktur 2.0 dan 3.0 

Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk Industri 
dan Partisipasi dalam GPN 

Peningkatan Produktivitas SDM Industri 

2 
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b. Kebutuhan investasi sangat besar menerapkan industri 
4.0 dan diperlukan insentif fiskal dan bea masuk impor 
teknologi  

c. Industri masih belum merasakan manfaat penerapan 
industri 4.0 

 

e. Energi dan Bahan Baku 
1) 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 
kementerian kelautan dan perikanan) 

2) Kurangnya pasokan gas untuk industri manufaktur, sebagai 
contoh industri makanan dan minuman, industri pulp dan 
kertas serta industri oleokimia yang boros energi tidak bisa 
direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan pasokan 
gas. 

3) Belum tersedianya energi listrik yang dapat mencukupi 
kebutuhan pembangunan industri makanan dan minuman, 
industri pulp dan kertas dan industri oleokimia maupun 
industri agro lainnya. 

4) Belum optimalnya diversifikasi energi termasuk program 
konversi BBM ke gas karena belum tersedianya 
infrastruktur pendukung (Stasiun Pengisian BBG). 
 

f. Lahan dan Regulasi 
1) Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan pabrik gula 

dan perkebunan tebu dalam rangka swasembada gula (300 
ribu Ha untuk 20 pabrik gula) 

2) Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperti tax 
holiday, tax allowance dan  BMDTP karena prosedur 
administrasi yang rumit dan panjang. 
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL 

LAUT DAN PERIKANAN 

 

A. Visi Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian 
yang membantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang industri, maka visi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 
2020-2024 yaitu: 

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

 

B. Misi Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden di atas, visi 
tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang telah dimandatkan melalui 
Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil 
Presiden yang juga merupakan misi Kementerian Perindustrian dan 
Direktorat Jenderal Industri Agro serta Diretorat Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan yaitu: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, 

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

pada seluruh warga; 
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; 

dan 
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 
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C. Tujuan Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi 
Pembangunan Industri, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan menetapkan tujuan pembangunan industri untuk periode 
tahun 2020-2024 yaitu ”Meningkatnya peran industri makanan, hasil 
laut dan perikanan dalam perekonomian nasional”. Indikator kinerja 
ketercapaian tujuan ini adalah: 

 
1. Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan 

PDB industri makanan merupakan jumlah nilai tambah yang 
dihasilkan sektor industri makanan dalam jangka waktu tertentu. PDB 
industri makanan biasanya digabung dengan PDB Industri Minuman. 
Data pertumbuhan PDB industri makanan menggunakan data yang 
dipublikasikan oleh BPS pada awal tahun anggaran berikutnya. 

2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap 
PDB nasional 
Kontribusi PDB industri makanan merupakan besarnya peranan 
jumlah PDB industri makanan dalam membentuk PDB nasional. 
Menurut tren pertumbuhan PDB tahun 2015-2019, sektor industri 
makanan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi 
besar dalam perkembangan PDB industri pengolahan nonmigas dan 
sektor industri agro sehingga diharapkan pertumbuhan PDB sektor 
industri makanan terus didorong dapat tumbuh pesat. 
 

Tabel II-1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan Tahun 2020-2024 

 

Tujuan Indikator Kinerja 
Tujuan  

Target Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 
Meningkatnya 
peran industri 
makanan, hasil 
laut dan 
perikanan 
dalam 
perekonomian 
nasional  

Tj.1 Pertumbuhan 
PDB industri 
makanan, hasil 
laut dan 
perikanan 

1,78 4,00 6,13 8,91 10,57 % 

Tj.2 Kontribusi PDB 
industri 
makanan, hasil 
laut dan 
perikanan 
terhadap PDB 
nasional 

6,49 6,74 6,92 7,25 7,67 % 
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D. Sasaran Strategis Pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

Untuk mewujudkan tujuan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam 
sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif stakeholder, 
perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif learn & 
growth sebagai berikut: 

1. Perspektif Stakeholder  

a. Sasaran Strategis (SK1): Meningkatnya daya saing dan 
kemandirian industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

Indikator kinerja (IKSK) dari sasaran strategis ini adalah: 
1) Utilisasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 

Salah satu indikator yang penting dalam pemantauan 
pemulihan sektor industri adalah utilisasi. Utilisasi 
menggambarkan perbandingan/rasio antara realisasi 
produksi dengan kapasitas produksi yang tersedia.  

2) Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 
Investasi berperan penting dalam menggerakkan 
perekonomian. Pembentukan modal akan memperbesar 
kapasitas produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja 
baru. Hal ini akan meningkatkan pendapatan yang akhirnya 
berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Nilai 
Investasi sektor industri makanan merupakan gabungan 
dari investasi PMA dan PMDN. 
 

2. Perspektif Customer 

a. Sasaran Strategis (SK2): Penguatan implementasi Making 
Indonesia 4.0 di sektor industri 
makanan, hasil laut dan perikanan 

Indikator kinerja (IKSK) dari sasaran strategis ini adalah: 
1) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 

Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, 
hasil laut dan perikanan 
INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh 
industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan 
perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima 
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pilar, yaitu manajemen dan organisasi (management and 
organization), orang dan budaya (people and culture), produk 
dan layanan (product and services), teknologi (technology), 
dan operasi pabrik (factory operation). 
Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari : 
1. Level 0 : tahap belum siap bertransformasi ke industri 4.0; 
2. Level 1 : tahap kesiapan awal; 
3. Level 2 : tahap kesiapan sedang; 
4. Level 3 : tahap kesiapan matang; dan 
5. Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep 
industri 4.0. 
Penilaiannya menggunakan mekanisme self-assessment 
oleh perusahaan dimana dilakukan melalui survei yang diisi 
oleh perusahaan dengan dilanjutkan verifikasi lapangan 
yang dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya berupa nilai 
INDI pada perusahaan tersebut. 

b. Sasaran Strategis (SK3): Meningkatnya kemampuan industri 
barang dan jasa di sektor industri 
makanan, hasil laut dan perikanan 

Indikator kinerja (IKSK) dari sasaran strategis ini adalah: 
1) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri 

dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan 
barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam 
menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim 
Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri 
dalam negeri dapat dimulai dari anggaran belanja 
Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa 
didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja 
Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan. Akun yang telah di sepakati 
bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 
524114, 521131, 524119, 522131, 522191. 

2) Substitusi impor produk industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 
Kebijakan Substitusi impor merupakan langkah yang 
ditempuh Pemerintah untuk menekan impor. Penerapan 
kebijakan tersebut bisa membantu menekan defisit neraca 
perdagangan. Substitusi impor merupakan hal penting 
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untuk dilakukan demi mengurangi ketergantungan 
terhadap barang modal dan bahan baku, serta melengkapi 
struktur pohon industri. Kebijakan substitusi impor di 
implementasikan pada sektor industri yang dirasa telah 
mampu bersaing dengan produk luar negeri, sehingga 
barang hasil produksi dalam negeri dapat mensubstitusi 
produk-produk impor dengan kualitas yang sama bagus 

3) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) 
produk industri makanan, hasil laut dan perikanan 
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 
merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang 
bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam 
negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta 
memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan 
pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk 
impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, 
serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan 
penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, 
teknologi dan SDM dari dalam negeri. 

c. Sasaran Strategis (SK4): Meningkatnya penguasaan pasar 
industri makanan, hasil laut dan 
perikanan  

Indikator kinerja (IKSK) dari sasaran strategis ini adalah: 
1) Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan 

perikanan 
Ekspor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan ekspor dapat 
memberikan devisa. Selain itu, peningkatan ekspor dapat 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah produksi 
yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2) Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut 
dan perikanan 
Dengan meningkatnya penguasaan pasar industri, maka 
diharapkan dapat meningkatkan peran sektor industri 
dalam perekonomian nasional. Untuk mencapai 
peningkatan penguasaan pasar industri sektor industri, 
salah satunya diukur melalui pencapaian indikator kinerja 
pertumbuhan ekspor industri makanan. 

3) Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan 
perikanan terhadap total ekspor  
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Kontribusi ekspor produk industri makanan terhadap total 
ekspor merupakan perbandingan antara nilai ekspor produk 
industri makanan terhadap nilai ekspor nasional setiap 
tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri 
diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya penguasaan 
pasar industri 

4) Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan 
perikanan terhadap PDB sektor industri non migas 
Indikator ini membandingkan antara impor bahan baku 
yang digunakan dengan nilai tambah yang dihasilkan. Rasio 
impor bahan baku sektor industri makanan terhadap PDB 
sektor industri nonmigas diharapkan semakin menurun 
setiap tahunnya agar produk yang diimpor lebih memiliki 
nilai tambah. 

 

3. Perspektif Internal Process 

a. Sasaran Strategis (SK5): Meningkatnya pengendalian dan 
pengawasan sektor industri makanan, 
hasil laut dan perikanan 

Indikator kinerja (IKSK) dari sasaran strategis ini adalah: 
1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri 

makanan, hasil laut dan perikanan 
Dalam rangka untuk melaksanakan pengendalian dan 
pengawasan industri, maka dilakukan verifikasi secara 
langsung terhadap perusahaan. Lingkup pengawasan dan 
pengendalian diantaranya verifikasi Izin Usaha Industri 
(IUI), verifikasi Izin Operasional Melaksanakan Kegiatan 
Industri (IOMKI), verifikasi Bea Masuk Ditanggung 
Pemerintah (BMDTP), pengawasan SNI wajib, pengawasan 
industri yang dimonitoring dan dikendalikan, pengawasan 
dalam rangka industrial intelligence, serta pengawasan 
lainnya. 
 

4. Perspektif Learn and Growth 

a. Sasaran Strategis (SK6): Terwujudnya birokrasi Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan yang efektif, efisien, dan 
berorientasi pada layanan prima 

Indikator kinerja (IKSK) dari sasaran strategis ini adalah: 
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1) Nilai kearsipan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 
Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan 
atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan 
teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun 
diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. 
Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan 
memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, 
badan maupun perseorangan. Sebagai sumber 
dokumentasi, arsip dapat digunakan pemimpin organisasi 
dalam mengambil keputusan dengan tepat mengenai 
masalah yang dihadapi dan sebagai bukti resmi 
pertanggung jawaban penyelenggaraan administrasi. 

2) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah 
ditindaklanjuti 
Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah 
ditindaklanjuti merupakan perbandingan rekomendasi hasil 
pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total 
rekomendasi hasil pengawasan pada Direktorat Industri 
Makanan, hasil Laut dan Perikanan. Tindak lanjut terhadap 
rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar 
pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan 
tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi 
dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja 
secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem 
maupun akuntabilitas organisasi. 

b. Sasaran Strategis (SK7): Meningkatnya kualitas perencanaan, 
penyelenggaraan dan evaluasi program 
kegiatan pada Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Indikator kinerja (IKSK) dari sasaran strategis ini adalah: 
1) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana 

program dan kegiatan prioritas nasional 
Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana 
program dan kegiatan prioritas nasional adalah persentase 
kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan 
dokumen trilateral meeting. Target ini dicapai melalui 
beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu 
program/kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang 
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mendukung pencapaian kinerja ini antara lain 
penyempurnaan dokumen perencanaan dan menyusun 
perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. 

2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 
Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Implementasi 
Sistem, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di 
Lingkungan Kementerian Perindustrian di mana penilaian 
dilaksanakan terhadap 5 indikator, yaitu perencanaan 
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi 
internal dan capaian kinerja. 
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Tabel II-1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020-2024 

Kode 
SK 

Sasaran Strategis  
(SK) 

Kode 
IKSK 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
(IKSP) 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 
PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SK1 Meningkatnya daya 
saing dan kemandirian 
industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

SK1.1 Utilisasi sektor industri makanan, hasil laut 
dan perikanan 

- 67,01 68,29 73,29 80,73 % 

SK1.2 Nilai realisasi investasi industri makanan, 
hasil laut dan perikanan 

46,79 49,55 67,87 119,91 148,52 Rp Trilyun 

PERSPEKTIF CUSTOMER 
SK2 Penguatan 

implementasi Making 
Indonesia 4.0 di sektor 
industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

SK2.1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 
di sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

5 6 7 8 10 Perusahaan 

SK3 Meningkatnya 
kemampuan industri 
barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri 
makanan, hasil laut 
dan perikanan 

SK3.1 Persentase nilai capaian penggunaan 
produk dalam negeri dalam pengadaan 
barang dan jasa Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

- 75 80 85 90 % 

SK3.2 Substitusi impor produk industri makanan, 
hasil laut dan perikanan 

14 22 35 35 35 % 

SK3.3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 
(rerata tertimbang) produk industri 
makanan, hasil laut dan perikanan 

- 58,91 60,08 61,29 62,51 % 

SK4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

SK4.1 Nilai ekspor produk industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

22,80 23,96 25,98 29,28 34,72 USD Miliar 

SK4.2 Pertumbuhan ekspor produk industri 
makanan, hasil laut dan perikanan 

-5,06 5,09 8,39 12,71 18,59 % 

SK4.3 Kontribusi ekspor produk industri 
makanan, hasil laut dan perikanan terhadap 
total ekspor  

13,36 15,47 15,85 16,53 16,63 % 

SK4.4 Rasio impor bahan baku industri makanan, 
hasil laut dan perikanan terhadap PDB 
sektor industri non migas 

3,42 3,35 3,28 3,20 3,12 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 
SK5 Meningkatnya 

pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

SK5.1 Pengendalian dan pengawasan industri di 
sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

20 34 39 46 52 Perusahaan 

1 
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Kode 
SK 

Sasaran Strategis  
(SK) 

Kode 
IKSK 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
(IKSP) 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SK6 Terwujudnya birokrasi 
Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada 
layanan prima 

SK6.1 Nilai kearsipan Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

- 77 78 79 80 Nilai 

SK6.2 Rekomendasi hasil pengawasan internal 
yang telah ditindaklanjuti 

- 91,5 92 92,5 93 % 

SK7 Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan dan 
evaluasi program 
kegiatan pada 
Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

SK7.1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan 
dengan rencana program dan kegiatan 
prioritas nasional 

95,5 95,7 95,9 96,1 96,3 % 

SK7.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

78 78,2 78,4 78,6 78,8 Nilai 
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E. Peta Strategis 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebagai suatu 
impact/outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan. Hubungan 
antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2020-2024 
dapat dilihat dalam Peta Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan sebagai berikut: 

 
Gambar II-1 Peta Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020 - 

2024 

Goals  
 

Stakeholders 
 

Customer 

 

 

 

 

 

Internal 
Process 

 

Learn and 
Growth 

 

 

 

 

 

F. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan, maka ditetapkan Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama 
yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan tersebut. Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Direktorat Jenderal Industri Agro yaitu: 

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri 
makanan, hasil laut dan perikanan 

Penguatan 
implementasi Making 

Indonesia 4.0 di 
sektor industri 

makanan, hasil laut 
dan perikanan 

Meningkatnya 
kemampuan industri 

barang dan jasa 
dalam negeri sektor 
industri makanan, 

hasil laut dan 
perikanan 

Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri makanan, 

hasil laut dan 
perikanan 

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

Terwujudnya birokrasi Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan yang efektif, efisien, dan 
berorientasi pada layanan prima 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan, penyelenggaraan dan 

evaluasi program kegiatan pada 
Direktorat Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan 

Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan 
perikanan dalam perekonomian nasional 
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1) Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan 
dalam perekonomian nasional: 
- Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan 
- Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan 

terhadap PDB nasional 
2) Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri 

makanan, hasil laut dan perikanan 
- Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index 

(INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 
3) Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri 

sektor industri  makanan, hasil laut dan perikanan 
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam 

pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan 

- Substitusi Impor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI  

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, 
terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: 

1. Pembangunan SDM; 
2. Pembangunan Infrastruktur; 
3. Penyederhanaan Regulasi; 
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan  
5. Transformasi Ekonomi.  

Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai 
tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. 

Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda 
pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan 
Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut 
yaitu:  

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 
berkualitas; 

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing; 
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;  
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar;  
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana 

dan perubahan iklim; dan  
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan 

publik.  

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas 
Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I 
yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang 
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diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan 
dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.  

Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan 
Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 
Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang 
terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas 
dan daya saing angkatan kerja.   

Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda 
pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian 
Perindustrian mencakup: 

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

Arah Kebijakan: 

a. penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan 
strategi meliputi: 
1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan 

usaha menengah besar; 
2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi 

wirausaha; 
3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 
4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup; dan 
5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial. 

b. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor 
riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi 
meliputi: 
1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas 

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

2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter 
dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 

3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata 
yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem 
pariwisata; 

4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan 
usaha kreatif dan digital;  
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5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, 
termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 

6) mengembangkan industri halal. 

c. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN 
yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 
1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing 

produk ekspor dan jasa; 
2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; 
3) mengelola impor; 
4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam 

negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 
5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; 
6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, 

serta produk kreatif dan digital; dan 
7) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement 

(PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi. 

d. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang 
akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 
1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; 
2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 

4.0; 
3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; 
4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada 

industri pengolahan dan pariwisata; 
5) reformasi fiskal; dan 
6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi 

perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, 
kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi 
digital.  
 

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

Arah Kebijakan:  
Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui: 

a.  pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, 
mencakup: 
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1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam 
pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan 
sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran 
industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; 
peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan 
industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan 
pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan 
keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; 

2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, 
meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan 
penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung 
pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan 
industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan 
industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan 
pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET 
system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan 
berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan 
teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah 
satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan 
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan 
praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; 
peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di 
industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching 
industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di 
lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan 
fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi 
penempatan lulusan; 

3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur 
vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan 
pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan 
keterlibatan instruktur/ praktisi dari industri untuk mengajar 
di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan 
pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan 
penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi 
program studi dan satuan pendidikan vokasi; 

4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama 
dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan 
industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas 
pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem 
sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan 
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5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, 
terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan 
pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai 
standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan 
penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi 
program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan 
untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit 
produksi/teaching factory/teaching industry; pengembangan 
skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan 
Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan 
peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan 
Kartu Pra-Kerja. 

b.  penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup: 
1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-

inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence) yang 
mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah 
setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antar 
perguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga 
penelitian di dalam dan luar negeri; 

2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri 
dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan 
tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang 
strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan 
tinggi dengan pihak industri; 

3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan 
meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; 

4) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui 
pengembangan program studi yang adaptif dan desain 
kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 
industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, 
program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan 
pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya 
wirausahawan muda; 

5) pengembangan dana abadi (endowment fund) di perguruan 
tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor 
swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan 
pembelajaran di perguruan tinggi; 

6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus 
perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan 
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tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, 
atau vocational university; dan 

7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam 
rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi. 

. 

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri 

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian 
Perindustrian, pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan 
diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan 
oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya 
ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi 
untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan 
mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan 
dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi 
peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. 

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, 
yaitu:  

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi 
2. Peningkatan nilai tambah ekonomi.  

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan 
kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor 
industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut 
didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan 
evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. 

Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar 
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan 
nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan 
pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan 
fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan 
Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian. 

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada 
pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut: 

1. Industri pangan (makanan dan minuman) 
2. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan 
3. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka 
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4. Industri alat transportasi 
5. Industri elektronika dan telematika/ICT 
6. Industri pembangkit energi 
7. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri 
8. Industri hulu agro 
9. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam 
10. Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. 

Sejalan dengan fokus pengembangan industri nasional tahun 2020-
2024 dan berbagai kendala yang ingin diatasi, Kementerian Perindustrian 
telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk 
mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada 
tahun 2030 melalui pencapaian 3 (tiga) aspirasi utama yaitu:  
1. peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari PDB;  
2. peningkatan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya;  
3. peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap 

PDB 

Implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 7 sektor 
industri, yaitu: 
1. Industri makanan dan minuman 
2. Industri tekstil dan produk tekstil 
3. Industri alat transportasi 
4. Industri kimia 
5. Industri elektronika. 
6. Industri farmasi 
7. Industri alat Kesehatan. 

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun 
berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan 
industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu: 
1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri 
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri 
3. Kebijakan pemberdayaan industri 
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri 
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan non-fiskal 
6. Kebijakan reformasi birokrasi 
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Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi dan langkah 
operasional yang akan ditempuh oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian 
diantaranya adalah melaksanakan serta mendukung pelaksanaan atas 
kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri  

Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui 
pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan 
sasaran sebagai berikut: 

• Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

• Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri 
makanan, hasil laut dan perikanan 

• Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri 
sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 

• Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan 
perikanan. 

Pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, 
kebijakan pengembangan sumber daya industri diterjemahkan melalui 
kebijakan-kebijakan, yaitu: 

a. Pemanfaatan sumber daya alam 
Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya 
alam tahun 2020-2024 diarahkan pada:  
• Perbaikan aliran material sektor manufaktur khususnya bagi 

sektor industri makanan dan minuman sebagai salah satu 
sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0 yang merupakan 
kebutuhan bahan baku masa depan dan kebutuhan industri 
hulu yang sebagian besar diimpor 

• Pemenuhan kebutuhan energi bagi industri makanan 
• Pemenuhan kebutuhan air baku bagi industri makanan 

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 nilai tambah 

produk ekspor. 
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• Meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar 
nontradisional. 

• Mempercepat proses negosiasi dan review free trade agreement 
(FTA). 

• Memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi menjadi 
eksportir. 

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

• Memperluas program kemitraan antara industri besar dan IKM. 

b. Pemanfaatan teknologi industri 
Kebijakan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 
dilakukan melalui: 
• Pemanfaatan inovasi teknologi industri 
• Peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi 

produk/proses melalui pemanfaatan teknologi industri 
• Adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 dalam rangka 

meningkatkan produktivitas, efisensi dan standardisasi produk 
dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap 
permintaan pasar, serta meningkatkan kualitas  

• Kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja 
inovasi teknologi industri 

c. Penyediaan sumber pembiayaan 
Dalam hal ini diharapkan Pemerintah semakin meningkatkan 
peran untuk memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara pelaku 
usaha industri dengan dunia perbankan nasional melalui regulasi 
teknis dan program pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan 
khusus. Salah satu program pembiayaan yang telah diinisiasi pada 
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan antara lain 
pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi 
permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya 
saing. 
 

2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri 

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan 
melalui program sebagai berikut: 

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran:  
• Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, 

hasil laut dan perikanan 
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• Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 

• Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri 
makanan, hasil laut dan perikanan 

b. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran: 
• Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor 

industri makanan, hasil laut dan perikanan 

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri diantaranya 
dilakukan melalui: 

a. Pengembangan standardisasi industri, diantaranya: 
• Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan 

pemberlakuan standardisasi industri 
• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi 

industri 

b. Pengembangan infrastruktur industri 
Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lain 
meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, 
jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selain 
ketersediaan lahan yang clean and clear, kecukupan pasokan 
energi dan air baku yang dilengkapi dengan jaringan/instalasinya, 
serta akses transportasi, logistik dan telekomunikasi, perlu 
diperhatikan juga penetapan harga yang kompetitif. 

c. Pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINAS), diantaranya: 
• Pengumpulan data industri secara daring 
• Publikasi informasi industri 
• Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri 

 

3. Kebijakan Pemberdayaan Industri 

Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui Program Nilai 
Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran:  

• Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 

• Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri 
sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 
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• Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

Kebijakan pemberdayaan industri diantaranya dilakukan melalui: 

a. Pengembangan industri strategis 
Pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya 
mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan 
dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan 
industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam pembangunan 
industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, 
penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, 
distribusi, dan harga, serta pengawasan. 

b. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 
Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni 
melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri serta melalui 
optimalisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dari dua 
pendekatan tersebut, porsi alokasi sumberdaya lebih 
dititikberatkan 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 dilaksanakan 
melalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang 
terkait. 

c. Kerjasama internasional di 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 internasional. 
 

4. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal 

Kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal dilaksanakan melalui Program 
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran:  

• Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 
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• Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri 
sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 

• Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama 
mempercepat pembangunan industri, melalui tiga fokus kegiatan 
utama, yaitu: 

• Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui 
pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri 
existing dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas 
(peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan subtitusi impor). 

• Upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian 
fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri 
(khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing yang 
melakukan perluasan komoditi baru. 

• Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan 
penguasaan teknologi baru.  

 

5. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) 

Kebijakan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui Program 
Dukungan Manajemen dengan sasaran: 

• Tersedianya kebijakan pembangunan industri makanan, hasil laut 
dan perikanan yang efektif 

• Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri 
makanan, hasil laut dan perikanan yang berdaya saing dan 
berkelanjutan 

• Terwujudnya ASN Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut Dan 
Perikanan yang profesional dan berkepribadian 

• Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut 
Dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan 
prima 

• Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi 
program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut 
Dan Perikanan 

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap 
tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah 
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yang lebih baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi 
dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan 
baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, 
konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar 
kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan 
paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa 
(business not as usual). Pelaksanaan RB tahun 2020 – 2024 merupakan 
pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan 
sasaran sebagai berikut: 

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

b. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian 
Perindustrian kepada masyarakat. 

c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian 
Perindustrian. 

Untuk mewujudkan sasaran RB tersebut di atas, Kementerian 
Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap 
dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja 
yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real 
time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai 
efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas 
pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan 
mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. 

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat 
yang semula berorientasi ’ingin 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, berintegritas tinggi, menjadi pelayan 
masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi 
pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki 
dampak nyata bagi sektor industri. 

Dalam pelaksanaan program RB Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 area perubahan 
sebagai berikut: 

a. Manajemen Perubahan 
b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
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c. Penataan dan Penguatan Organisasi 
d. Penataan Tata Laksana 
e. Penataan Sistem Manajemen SDM 
f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
h. Penguatan Pengawasan 

Direktorat Industri makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebagai salah 
satu unsur di dalam Kementerian Perindustrian, turut mendukung 
langkah kebijakan Reformasi Birokrasi ini dan ikut berpartisipasi aktif 
dalam pelaksanaannya. 

 

C. Kerangka Regulasi 

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi 
pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang 
merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 
memfasilitasi, dan mendorong dalam rangka mencapai tujuan berbangsa 
dan bernegara. Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 
Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada 
program legislasi nasional. Kerangka regulasi tersebut merupakan produk-
produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran 
strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam rencana 
strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. 

Selain memberikan dukungan dalam penyusunan regulasi yang akan 
dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, pada periode tahun 2020-
2024 beberapa rancangan peraturan yang akan disusun oleh Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah: 

1. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib 

2. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan 
Secara Wajib 

3. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara 
Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Gula 

4. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan 
Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

5. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib 
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6. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan 
Standar Nasional Indonesia tentang Minyak Goreng Sawit Secara 
Wajib (Revisi) 

7. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan 
SNI Pati Jagung Secara Wajib 

8. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan 
Mi Instan Sub Bidang Produksi 

9. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jaminan 
Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan 
Kebutuhan Gula Nasional 

Rancangan-rancangan peraturan tersebut akan diusulkan untuk 
dimasukkan ke dalam Program Penyusunan Peraturan (Progsun) 
Kementerian Perindustrian melalui Biro Hukum. 

D. Kerangka Kelembagaan 

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi 
pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 
alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, 
pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan 
dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, 
perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong 
industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang 
industri makanan, hasil laut, dan perikanan. Dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat lndustri Makanan, Hasil Laut, 
dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta 
pengumpulan data dan informasi pengembangan industri 
makanan, hasil laut, dan perikanan; 

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi 
pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 
alam bagi industri,  pembinaan industri hijau dan industri strategis, 
pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 
perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan 
jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku 
dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas 
sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian 
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kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan 
perikanan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, 
rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan 
industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, 
penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, 
penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada 
industri makanan, hasil laut, dan perikanan; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan 
pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana 
pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri 
hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan 
bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, 
fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan 
pengendalian kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil 
laut, dan perikanan; 

e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan 
penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan 
teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi 
industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, 
pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 
perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan 
jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku 
dan/atau bahan penolong industri,  penanaman modal, fasilitas 
sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian 
kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan 
perikanan; dan 

f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga 
direktorat. 

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang 
tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 7/M-
IND/PER/02/2021, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan terdiri atas 2 bagian sebagai berikut: 

a. Subbagian Tata Usaha; 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 

persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat. 
 

b. Kelompok Jabatan Fungsional; 
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan 
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator 
Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang 
lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
Masing-masing Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan 
Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola 
kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-
masing. Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator Pelaksana 
Fungsi Pelayanan Fungsional dapat dibantu oleh Subkoordinator. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan 
Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan 
oleh Menteri. 

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional di 
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menurut 
fungsinya dibagi menjadi 4 fungsi Koordinator yaitu: 

a. Koordinator Fungsi Program Pengembangan Industri Makanan, 
Hasil Laut, dan Perikanan; Program, Evaluasi, dan Pelaporan; 

Koordinator Fungsi Program Pengembangan Industri Makanan, 
Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, 
anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan 
data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil 
laut, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Koordinator Fungsi Program Pengembangan Industri 
Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:  

1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, 
program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil 
laut, dan perikanan; dan 

2. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan 
pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri 
makanan, hasil laut, dan perikanan.  

Koodinator Fungsi Program Pengembangan Industri Makanan, 
Hasil Laut, dan Perikanan dibantu oleh dua subkoordinator yang 
terdiri dari 2 (dua) yaitu : 

1. Subkoordinator Program mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, 
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program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil 
laut, dan perikanan.  

2. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, 
pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian 
informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan 
perikanan. 

  
b. Koordinator Fungsi lndustri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan; 

Koordinator Fungsi Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya 
industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, 
pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, 
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta 
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri 
pengolahan hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Koordinator Fungsi lndustri Hasil 
Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran 
industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, 
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia 
industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan 
dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, 
serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan 
standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem 
informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi 
perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 
penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional 
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan 

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri 
hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk 
dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, 
penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, 
penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, 
dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan 
pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 
penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di 
bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan. 
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Koordinator Fungsi lndustri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 
dibantu oleh 2 (dua) Subkoordinator yaitu :  

1. Subkoordinator Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana 
Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh 
wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan 
pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan 
sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber 
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi 
dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, 
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, 
perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan 
pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang 
industri pengolahan hasil tanaman pangan.  

2. Subkoordinator Pemberdayaan Industri mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama 
internasional, penyiapan bahan pengamanan dan 
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan 
promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, 
penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri 
hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis 
pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil 
tanaman pangan. 

c. Koordinator Fungsi lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan; 

Koordinator Fungsi Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya 
industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, 
pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, 
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta 
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri 
pengolahan hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Koordinator Fungsi lndustri Pengolahan 
Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 
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1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran 
industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, 
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia 
industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan 
dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, 
serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan 
standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem 
informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi 
perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 
penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional 
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan 

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri 
hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk 
dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, 
penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, 
penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, 
dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan 
pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 
penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di 
bidang industri pengolahan hasil perkebunan.  

Koordinator Fungsi lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan 
dibantu oleh 2 (dua) Subkoordinator yaitu :  

1. Subkoordinator Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana 
Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh 
wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan 
pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan 
sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber 
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi 
dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, 
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, 
perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan 
pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang 
industri pengolahan hasil perkebunan.  
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2. Subkoordinator Pemberdayaan Industri mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama 
internasional, penyiapan bahan pengamanan dan 
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan 
promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, 
penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri 
hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis 
pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil 
perkebunan. 

d. Koordinator Fungsi lndustri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, 
dan Peternakan;  

Koordinator Fungsi Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, 
dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, 
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan 
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 
penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal 
dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan 
industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan. Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Koordinator 
Fungsi lndustri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan 
Peternakan menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran 
industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, 
penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia 
industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan 
dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, 
serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan 
standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem 
informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi 
perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 
penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional 
Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan 
peternakan; dan 

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri 
hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk 
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dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, 
penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, 
penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, 
dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan 
pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 
penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di 
bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan 
peternakan.  

Koordinator Fungsi lndustri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, 
dan Peternakan dibantu oleh 2 (dua) Subkoordinator yaitu : 

1. Subkoordinator Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana 
Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh 
wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan 
pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan 
sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber 
pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi 
dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, 
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, 
perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan 
pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang 
industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.  

2. Subkoordinator Pemberdayaan Industri mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama 
internasional, penyiapan bahan pengamanan dan 
penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan 
promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, 
penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri 
hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis 
pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil 
laut, perikanan dan peternakan. 
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Gambar III-1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN  
 

A. Program Kegiatan 

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 
2020 - 2024, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan akan 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan 
strategi yang telah dijabarkan pada Bab III serta struktur organisasi 
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Sasaran strategis 
yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata 
dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil 
(outcome/impact) dari pelaksanaan program dan kegiatan. Program yang 
akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan pada tahun 2020-2024 untuk mendukung pencapaian tujuan 
dan sasaran sebagaimana yang telah dijabarkan pada Bab II adalah 
sebagai berikut: 

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri  

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan dengan 
tujuan untuk meningkatkan peran Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan dalam perekonomian nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari 
pelaksanaan program ini adalah: 

• Meningkatnya daya saing dan kemandirian Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan 

• Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

• Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri 
sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

• Meningkatnya penguasaan pasar Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

• Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri di dalamnya memuat 
kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah: 

• Perbaikan Rantai Pasok Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
• Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri 

Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
• Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri 

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
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• Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan 

• Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan 

• Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan 

• Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan 

2. Program Dukungan Manajemen  

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian tujuan meningkatnya peran Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan dalam perekonomian nasional. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: 

• Tersedianya kebijakan pembangunan Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan yang efektif 

• Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan 

• Terwujudnya ASN Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan yang profesional dan berkepribadian 

• Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

• Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 

• Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi 
program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan 

Selain itu, dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19, 
pada tahun 2021 Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
bersama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 
melaksanakan kegiatan Pengadaan Masker Dalam Rangka Mendukung 
Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri 
Perindustrian nomor B/9/M-IND/KU/11/2021 tanggal 19 Februari 2021 
perihal Realokasi Anggaran dalam rangka Pengadaan Bantuan Masker 
untuk Masyarakat. 
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B. Kerangka Pendanaan 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2020 - 2024, dibutuhkan 
pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang 
dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Direktorat Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel IV-1 Kebutuhan Pendanaan Program Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan Tahun 2020 – 2024 

KEGIATAN 
ALOKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH) 

2020 2021 2022 2023 2024 

• Penumbuhan dan 
Pengembangan 
Industri Makanan, 
Hasil Laut dan 
Perikanan 

• Program Dukungan 
Manajemen 

6.252,34 12.759,61 20.720 36.100,00 36.100,00 

 

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program 
dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana 
terdapat pada lampiran renstra ini. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada RPJPN 
2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 
tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 
2015-2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Rencana Strategis 
Kementerian Perindustrian 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat 
Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat 
Jenderal Industri Agro merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi 
Direktorat Jenderal Industri Agro dalam mewujudkan visi dan misi 
Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan 
dan sasaran strategis yang ingin dicapai. 

Sasaran strategis yang ingin dicapai tersebut dibagi ke dalam 4 
(empat) perspektif yaitu perspektif stakeholder, perspektif customer, 
perspektif internal process dan perspektif learn and growth. Untuk 
mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis maka 
ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja dari tujuan dan masing-
masing sasaran strategis. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri makanan tidak 
semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan 
kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan saja, 
akan tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan Kementerian/Lembaga 
maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting 
lainnya, karena sektor industri makanan bukan sektor yang dapat berdiri 
sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan sektor lainnya. 
Kesuksesan pembangunan industri makanan membutuhkan dukungan 
dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia 
usaha, akademisi dan masyarakat luas. 
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LAMPIRAN 
 

 



BAGAN 1. POHON KINERJA RENSTRA DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN 
 TAHUN 2020-2024 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tj - Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional

Tj.1 - Pertumbuhan PDB industri agro
Tj.2 - Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional

SP1 - Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro

SP1.1 - Utilisasi sektor industri agro
SP1.2 - Nilai realisasi investasi industri agro

SP2 - Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro

SP2.1 - Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) 
> 3.0 di sektor industri agro
SP2.2 - Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi

SP3 - Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro

SP3.1 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat
Jenderal Industri Agro
SP3.2 - Substitusi Impor Produk Industri Agro
SP3.3 - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri agro

SP4 - Meningkatnya penguasaan pasar industri agro

SP4.1 - Nilai ekspor produk industri agro
SP4.2 - Pertumbuhan ekspor produk industri agro
SP4.3 - Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor
SP4.4 - Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas
SP4.5 - Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor

SP5 - Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif

SP5.1 - Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro
SP5.2 - Efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan

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

SP6.1 - Tingkat partisipasi pada kerja sama sektor industri
agro

SP7 - Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro

SP7.1 - Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro

SP8 - Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian

SP8.1 - Rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro

SP10 - Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

SP10.1 - Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro
SP10.2 - Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro
SP10.3 - Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro
SP10.4 - Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Agro
SP10.5 - Persentase pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap terhadap total BMN aset lancar dan aset tetap
SP10.6 - Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro
SP10.7 - Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
SP10.8 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti

SP11 - Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri
Agro

SP11.1 - Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional
SP11.2 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Agro

SP9 - Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro

SP9.1 - Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi
SP9.2 - Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa

Tj - Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan 
dalam perekonomian nasional 

Tj.1 - Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan 
Tj.2 - Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan 
terhadap PDB nasional 

SK1 - Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan 

SK1.1 - Utilisasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 
SK1.2 - Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan 

SK2 - Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro 

SK2.1 - Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri 
makanan, hasil laut dan perikanan 

SK3 - Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

SK3.1 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan 
SK3.2 - Substitusi Impor Produk Industri makanan, hasil laut dan perikanan 
SK3.3 - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

SK4 - Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan 

SK4.1 - Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan 
SK4.2 - Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan 
SK4.3 - Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap 
total ekspor 
SK4.4 - Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap 
PDB sektor industri non migas 

SK5 - Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

SK5.1 - Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

SK6 - Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada 
layanan prima 

SK6.1 - Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri makanan, hasil laut dan perikanan 
SK6.2 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti 
  

SK7 - Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, 
Hasil Laut Dan Perikanan 

SK7.1 - Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional 
SK7.2 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan 
 



2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
6.252.338.000 12.759.606.000 20.720.000.000 36.100.000.000 36.100.000.000

Tj

Tj.1 Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

% 1,78 4,00 6,13 8,91 10,57 IMHLP IKU

Tj.2 Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan 
perikanan terhadap PDB nasional

% 6,49 6,74 6,92 7,25 7,67 IMHLP IKU

SK1

SK1.1 Utilisasi sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

% - 67,01 68,29 73,29 80,73 IMHLP

SK1.2 Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut 
dan perikanan

Rp Trilyun 46,79 49,55 67,87 119,91 148,52 IMHLP

SK2

SK2.1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 
4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor 
industri makanan, hasil laut dan perikanan

Perusahaan 5 6 7 8 10 IMHLP IKU

SK3

SK3.1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

% - 75 80 85 90 IMHLP IKU

SK3.2 Substitusi impor produk industri makanan, hasil 
laut dan perikanan

% 14 22 35 35 35 IMHLP IKU

SK3.3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata 
tertimbang) produk industri makanan, hasil laut 
dan perikanan

% - 58,91 60,08 61,29 62,51 IMHLP

SK4

SK4.1 Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut 
dan perikanan

US$ Milyar 22,80 23,96 25,98 29,28 34,72 IMHLP

SK4.2 Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, 
hasil laut dan perikanan

% -5,06 5,09 8,39 12,71 18,59 IMHLP

SK4.3 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil 
laut dan perikanan terhadap total ekspor

% 13,36 15,47 15,85 16,53 16,63 IMHLP

SK4.4 Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil 
laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri 
non migas

% 3,42 3,35 3,28 3,20 3,12 IMHLP

SK5

SK5.1 Pengendalian dan pengawasan industri di sektor 
industri makanan, hasil laut dan perikanan

Perusahaan 20 34 39 46 52 IMHLP

DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
Tujuan

Perspektif Learn & Growth

Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil 
laut dan perikanan

Perspektif Internal Process
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor 
industri  makanan, hasil laut dan perikanan

Perspektif Customer
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor 
industri makanan, hasil laut dan perikanan

Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 

Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan 
perikanan dalam perekonomian nasional

Perspektif Stakeholder
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri 
makanan, hasil laut dan perikanan

Target Unit Pelaksana Ket

TABEL 1. MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASI LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Unit 
Kerja

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan Alokasi (dalam ribu rupiah)



2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Target Unit Pelaksana Ket

Unit 
Kerja

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan Alokasi (dalam ribu rupiah)

SK6

SK6.1 Nilai kearsipan Direktorat Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan

Nilai - 77 78 79 80 IMHLP

SK6.2 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah 
ditindaklanjuti 

% - 91,5 92 92,5 93 IMHLP

SK7

SK7.1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan 
rencana program dan kegiatan prioritas nasional

% 95,5 95,7 95,9 96,1 96,3 IMHLP

SK7.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan

Nilai 78 78,2 78,4 78,6 78,8 IMHLP

Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi 
pada layanan prima 

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



 TARGET   Rp.   TARGET   Rp.   TARGET   Rp.   TARGET   Rp.  TARGET   Rp. 
A. Pemangku Stakeholder
SK.1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri 

Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Produktivitas sektor industri agro Nilai             1,79  -  -  -  - 
Utilisasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan %  -          67,01          68,29          73,29          80,73 

1835.037 Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan

51 Penyusunan Rkkni Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi                    150.000.000 
52 Penyusunan Rkkni Industri Pengolahan Daging                    372.150.000 
53 Penyusunan Rkkni Industri Mie Instan                    287.301.000 

6044.PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
2 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Perbaikan Rantai 

Pasok di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
51 Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Beras Pecah 

100% dan Beras Ketan Pecah 100% untuk Industri dalam 
rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Beras rangka 
Usulan Penetapan Neraca Komoditas Jagung dan Beras 
Pecah 100%

 -  -             1.500.000.000         1.500.000.000         1.500.000.000 

52 Penyusunan Rencana Kebutuhan Gula untuk Industri 
dalam rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Gula

 -  -             1.500.000.000         1.500.000.000         1.500.000.000 

53 Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan 
untuk Industri dalam rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Perikanan

 -  -             2.500.000.000         2.500.000.000         2.500.000.000 

54 Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Daging untuk 
Industri dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas 
Daging

            2.000.000.000         2.000.000.000         2.000.000.000 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm
1 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim 

Investasi, Ekspor Dan Daya Saing Industri Makanan, Hasil Laut 
Dan Perikanan

52 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu 
Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan 
Lainnya

                   264.000.000                 200.000.000  - 

53 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu 
Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa

                   427.400.000                 170.500.000  - 

58 Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan 
Hasil Laut Dan Perikanan

                   322.440.000            1.135.957.000  - 

59 Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan 
Daging Dan Pakan Ternak

                   318.740.000                 141.507.000  - 

SK.1.2 Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut, dan 
perikanan

Rp Trilyun          46,79          49,55          67,87       119,91       148,52 

6046.QDI Fasilitasi Dan Pembinaan Industri
1 Pangan Fungsional Yang Difasilitasi Pengembangannya

51 Fasilitasi Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis 
Bahan Baku Tanaman Pangan

 -                 170.560.000             1.300.000.000         1.500.000.000         1.500.000.000 

TABEL 2. MATRIKS KETERKAITAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

SK.1.1

KODE KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN / 
KRO / INDIKATOR KRO / RO / INDIKATOR RO SATUAN

 TARGET / ALOKASI 
2020 2021 2022 2023 2024



52 Fasilitasi Pengembangan Pangan Fungsional Pada Industri 
Makanan Hasil Perkebunan

 -                       5.900.000             1.300.000.000         1.500.000.000         1.500.000.000 

53 Fasilitasi Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Hasil 
Perikanan

 -                 164.955.000                 700.000.000         1.500.000.000         1.500.000.000 

54 Fasilitasi Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Hasil 
Laut

                700.000.000         1.500.000.000         1.500.000.000 

6047.AFA Norma, Standard, Prosedur Dan Kriteria
6 Rancangan Sni Yang Disusun/direvisi Di Sektor Industri 

Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
51 Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil 

Tanaman Pangan
                   397.500.000                 200.000.000  -  -  - 

52 Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil 
Perkebunan

                   350.000.000                 150.000.000  -  -  - 

53 Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Industri Pengolahan 
Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan

                   400.000.000                    80.650.000  -  -  - 

1835.039 Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib 
Yang Disusun

51 Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana 
Pemberlakuan Sni Wajib Pati Jagung Dan Biskuit

                   240.206.000  -  -  -  - 

52 Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana 
Pemberlakuan Sni Wajib Burger Dan Nuget

                   111.822.000  -  -  -  - 

B. Perspektif Consumer
SK.2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor 

industri makanan, hasil laut

SK.2.1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 
Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, 
hasil laut dan perikanan

Perusahaan                    5                    6                    7                    8                 10 

6051.QDI Fasilitasi Dan Pembinaan Industri
1 Perusahaan Di Sektor Industri Makanan Hasil Laut Dan 

Perikanan Yg Dilakukan Pendampingan Penerapan Industry 
4.0

51 Fasilitasi Pendampingan Industri 4.0 Di Sektor Industri 
Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

 -            1.450.447.000             3.000.000.000         3.000.000.000         3.000.000.000 

1835.026 Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi 
Teknologi 4.0

51 Optimalisasi Supply Chain Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan (Pengolahan Rumput Laut) Dengan Adopsi 
Teknologi 4.0

                      18.070.000  -  - 

SK.3 Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 

SK.3.1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri 
dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

%  -                 75                 80                 85                 90 

6045.QDI Fasilitasi Dan Pembinaan Industri
2 Industri Antara Sektor Industri Makanan, Hasil Laut Dan 

Perikanan Yang Dikembangkan
51 Pengembangan Industri Kitin, Kitosan dan Glukosamin                          3.370.000            3.481.681.000  -  -                                          - 
52 Penyusunan Bussines Plan Pengembangan Industri Pro 

Vitamin A Berbasis Sawit dan Bahan Alami Lainnya
 -                 965.387.000  -  -                                          - 

6044.PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM



2 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Perbaikan Rantai 
Pasok di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

55 Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Jagung 
untuk Industri dalam rangka Usulan Penetapan Neraca 
Komoditas Jagung

            1.500.000.000         1.500.000.000         1.500.000.000 

SK.3.2 Substitusi impor produk industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

%                 14                 22                 35                 35                 35 

6045.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri
2 Pengembangan Hilirisasi Industri Pati dalam Rangka 

Substitusi Impor
52 Penumbuhan Industri Pengolahan Jagung dalam rangka 

Mendukung Substitusi Impor
 -  -                 500.000.000         1.000.000.000         1.000.000.000 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm
1 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim 

Investasi, Ekspor dan Daya Saing Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan

51 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Penanganan Isu 
Aktual Pada Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

                   336.556.000                 262.000.000  - 

SK.3.3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) 
produk industri makanan, hasil laut dan perikanan

%  -          58,91          60,08          61,29          62,51 

6048.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
1 Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi 

Pangan Olahan Sehat
51 Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan 

Konsumsi Olahan Ikan
                      41.219.000                    98.173.000  -  -  - 

6045.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri
2 Pengembangan Hilirisasi Industri Pati dalam Rangka 

Substitusi Impor
51 Pengembangan Hilirisasi Industri Pengolahan Sagu dalam 

rangka Substitusi Impor
 -  -                 500.000.000         1.000.000.000         1.000.000.000 

6048.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
003 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan TKDN 

pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
051 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam rangka 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sektor 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

        1.600.000.000         1.600.000.000 

SK.4 Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut 
dan perikanan

SK.4.1 Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

US$ Milyar          22,80          23,96          25,98          29,28          34,72 

6049.PEH Promosi
1 Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala 

Internasional dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk 
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

51 Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan 
Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

 -  -             2.000.000.000         5.000.000.000         5.000.000.000 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm



1 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim 
Investasi, Ekspor Dan Daya Saing Industri Makanan, Hasil Laut 
Dan Perikanan

55 Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Produk Gula, 
Oleofood, Pengolahan Kelapa dan Pengolahan Hasil 
Perkebunan Lainnya

                   150.000.000                 179.300.000  -             500.000.000             500.000.000 

SK.4.2 Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut 
dan perikanan

%  -5.06             5,09             8,39          12,71          18,59 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm
1 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim 

Investasi, Ekspor dan Daya Saing Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan

57 Penyusunan dan Perumusan Posisi Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan Pada Sidang Kerjasama dan 
Standarisasi Internasional

                   220.315.000                    84.686.000  -             500.000.000             500.000.000 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
1 Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pengembangan dan 

Pembinaan Industri sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

54 Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan 
Industri Pengolahan Hasil Peternakan

 -  -                 615.000.000         1.000.000.000         1.000.000.000 

SK.4.3 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan 
perikanan terhadap total ekspor

%          13,36          15,47          15,85          16,53          16,63 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm
1 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim 

Investasi, Ekspor Dan Daya Saing Industri Makanan, Hasil Laut 
Dan Perikanan

56 Partisipasi Pada Forum Kerjasama Industri Pengolahan 
Hasil Tanaman Pangan

                   157.250.000                 150.000.000  -             500.000.000             500.000.000 

60 Partisipasi Pada Forum Kerjasama Industri Pengolahan 
Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan

                   246.846.000                    34.790.000  -             500.000.000             500.000.000 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
1 Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pengembangan dan 

Pembinaan Industri sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

53 Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan 
Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan

 -  -                 615.000.000         1.000.000.000         1.000.000.000 

SK.4.4 Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan 
perikanan terhadap PDB sektor industri non migas

%             3,42             3,35             3,28             3,20             3,12 

6044.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri
2 Verifikasi Pemanfaatan Bahan Baku Gula Impor untuk 

Industri
51 Verifikasi Pemanfaatan Bahan Baku Gula Impor untuk 

Industri
 -  -             2.000.000.000         2.000.000.000         2.000.000.000 

6048.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
1 Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi 

Pangan Olahan Sehat
52 Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan 

Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal
                      28.887.000  -  -  -  - 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm



1 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim 
Investasi, Ekspor Dan Daya Saing Industri Makanan, Hasil Laut 
Dan Perikanan

54 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Baku 
Gula Impor

 -            1.465.552.000  -  -  - 

C. Perspektif Internal Process
SK.5 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri  

makanan, hasil laut dan perikanan
SK.5.1 Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri 

makanan, hasil laut dan perikanan
Perusahaan                 20                 34                 39                 46                 52 

1 Produk Sni Wajib Industri Makanan, Hasil Laut Dan 
Perikanan Yang Diawasi51 Pengawasan Sni Wajib Produk Industri Pengolahan Hasil 
Tanaman Pangan                    287.452.000                 167.253.000 

 - 

52 Pengawasan dan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi 
dan Minyak Goreng Sawit                    252.620.000                 331.606.000 

 - 

6050.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
1 Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pengembangan dan 

Pembinaan Industri sektor industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

51 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil 
Tanaman Pangan

 -  -                 888.971.000         1.000.000.000         1.000.000.000 

52 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil 
Perkebunan

 -  -                 900.000.000         1.000.000.000         1.000.000.000 

D. Perspektif Learn & Growth
SK.6 Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Makanan, Hasil 

Laut dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi 
pada layanan prima 

SK.6.1 Nilai kearsipan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan

Nilai                 76                 77                 78                 79                 80 

6037.EAB Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal
3 Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen Direktorat 

Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan51 Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan

 -  -  - 

(Subkomp) Rapat-Rapat & Sosialisasi                    195.892.000                 123.670.000 
6037.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran
56 Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut Dan 

Perikanan
 -  - 

(Subkomp) Rapat-Rapat & Sosialisasi                 348.550.000             348.550.000             348.550.000 
SK.6.2 Rekomendasi  hasil pengawasan internal yang telah 

ditindaklanjuti 
Persen  -             91,5             92,0             92,5             93,0 

6037.EAB Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal
3 Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen Direktorat 

Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan51 Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut Dan 
Perikanan

 -  -  - 

(Subkomp) Koordinasi dan Tindak Lanjut                    204.740.000                    60.584.000 
6037.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran
56 Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut dan 

Perikanan
 -  - 

(Subkomp) Koordinasi dan Tindak Lanjut                 151.450.000             151.450.000             151.450.000 



SK.7 Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan 
evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan

SK.7.1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana 
program dan kegiatan prioritas nasional

%             95,5             95,7             95,9             96,1             96,3 

6037.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
3 Layanan Tata Usaha dan Dukungan Manajemen Direktorat 

Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
52 Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri 

Makanan Hasil Laut dan Perikanan
                   199.108.000                    93.740.000  -  -  - 

6037.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran

57 Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri 
Makanan Hasil Laut dan Perikanan

 -  -                 500.000.000             500.000.000             500.000.000 

SK.7.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan

Nilai             78,0             78,2             78,4             78,6             78,8 

6037.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
3 Layanan Tata Usaha dan Dukungan Manajemen Direktorat 

Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
53 Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Kinerja Industri 

Makanan Hasil Laut dan Perikanan
                   268.454.000                 377.390.000  -  -  - 

6037.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran

58 Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Kinerja Industri 
Makanan Hasil Laut dan Perikanan

 -  -                 500.000.000             500.000.000             500.000.000 

Total Anggaran 6.252.338.000 12.759.606.000 20.720.000.000 36.100.000.000 36.100.000.000



2020 2021 2022 2023 2024
Tj.1 Pertumbuhan PDB 

industri makanan, hasil 
laut dan perikanan

% 6,88 1,78 4,00 6,13 8,91 10,57 PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan merupakan jumlah nilai 
tambah yang dihasilkan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan 
dalam jangka waktu tertentu. Data pertumbuhan PDB industri makanan, 
hasil laut dan perikanan menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS 
pada awal tahun anggaran berikutnya.

Nilai PDB Atas Dasar Harga Konstan 
(ADHK) industri makanan periode (t) - PDB 
ADHK industri makanan, (t-1))/PDB ADHK 
industri makanan periode (t-1) dikali 
100%

Niai PDB ADHK sektor industri 
makanan

Badan Pusat Statistik 
(BPS)

Sekunder Triwulanan Maksimasi Dit IMHLP

Tj.2 Kontribusi PDB 
industri makanan, hasil 
laut dan perikanan 
terhadap PDB nasional

% 6,24 6,49 6,74 6,92 7,25 7,67 Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan merupakan 
besarnya peranan jumlah PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan 
dalam membentuk PDB nasional. Menurut tren pertumbuhan PDB tahun 
2015-2019, sektor industri makanan dan minuman merupakan sektor 
yang memberikan kontribusi terbesar dalam perkembangan PDB industri 
pengolahan nonmigas sehingga diharapkan pertumbuhan PDB sektor 
industri makanan terus didorong dapat tumbuh pesat.

Nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 
industri makanan/total PDB ADHB dikali 
100%

- Nilai PDB ADHB sektor industri 
makanan
- Nilai PDB ADHB nasional

Badan Pusat Statistik 
(BPS)

Sekunder Triwulanan Maksimasi Dit IMHLP

SK1.1 Utilisasi sektor industri 
makanan, hasil laut dan 
perikanan

% N/A - 67,01 68,29 73,29 80,73 Salah satu indikator yang penting dalam pemantauan pemulihan sektor 
industri adalah utilisasi. Utilisasi industri makanan, hasil laut dan 
perikanan menggambarkan perbandingan/rasio realisasi produksi industri 
makanan, hasil laut dan perikanan terhadap kapasitas produksi industri 
makanan, hasil laut dan perikanan yang tersedia.

Total produksi dibagi kapasitas produksi 
industri makanan, hasil laut dan 
perikanan 

-Total produksi industri makanan, 
hasil laut dan perikanan
- Total kapasitas produksi industri 
makanan, hasil laut dan perikanan

Data dari SIINAS yang 
diolah oleh Pusat Data 
dan Informasi 

Primer Bulanan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK1.2 Nilai realisasi investasi 
industri makanan, hasil 
laut dan perikanan

Rp Trilyun 49,89 46,79 49,55 67,87 119,91 148,52 Investasi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. 
Pembentukan modal akan memperbesar kapasitas produksi yang dapat 
menciptakan lapangan kerja baru.  Hal ini akan meningkatkan pendapatan 
yang akhirnya berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Nilai 
Investasi sektor industri makanan merupakan gabungan dari investasi PMA 
dan PMDN dimana nilai investasi PMA dikonversi menjadi rupiah. Nilai 
realisasi investasi di sektor industri makanan berdasarkan data yang 
dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Nilai Investasi PMA Industri makanan 
ditambah Nilai Investasi PMDN Industri 
makanan

- Nilai investasi PMA industri 
makanan
- Nilai investasi PMDN industri 
makanan

Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 
(BKPM)

Sekunder Triwulanan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK2 Penguatan 
Implementasi 
Making Indonesia 
4.0 di sektor 
industri 
makanan, hasil 
laut dan 
perikanan

SK2.1 Jumlah perusahaan 
dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 Readiness 
Index (INDI 4.0) > 3.0 di 
sektor industri 
makanan, hasil laut dan 
perikanan

Perusahaan N/A 5 6 7 8 10 INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan 
pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan
menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan 
organisasi (management and organization), orang dan budaya
(people and culture), produk dan layanan (product and services), teknologi 
(technology), dan operasi pabrik (factory operation).
Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari :
1. Level 0 : tahap belum siap bertransformasi ke industri 4.0;
2. Level 1 : tahap kesiapan awal;
3. Level 2 : tahap kesiapan sedang;
4. Level 3 : tahap kesiapan matang; dan
5. Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0.
Penilaiannya menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan 
dimana dilakukan melalui survei yang diisi oleh perusahaan dengan 
dilanjutkan verifkasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli sehingga 
hasilnya berupa nilai INDI pada perusahaan tersebut.

Dengan melakukan assessment Indonesia 
Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) 
pada setiap industri dengan berlandaskan 
pada beberapa kriteria penilaian yang 
telah di tentukan

-Nilai INDI 4.0 perusahaan sektor 
industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

Hasil pengolahan data 
Assesment INDI 4.0 
dari SIINAS

Primer Akhir tahun berjalan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK3.1 Persentase nilai 
capaian penggunaan 
produk dalam negeri 
dalam pengadaan 
barang dan jasa 
Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan

% NA - 75 80 85 90 Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa 
merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 
tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri 
dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. 
Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja 
pemerintah, dalam hal ini Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan. Akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 
521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 
522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Realisasi anggaran berdasarkan akun 
untuk belanja produk Dalam Negeri dibagi 
total pagu anggaran P3DN berdasarkan 
akun pada Direktorat Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan

- Realisasi anggaran berdasarkan 
akun untuk belanja produk Dalam 
Negeri pada Direktorat Jenderal 
Industri Agro
- Total pagu anggaran P3DN 
berdasarkan akun pada Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Data pagu anggaran 
dan realisasi anggaran 
pada masing-masing 
unit kerja

Primer Akhir tahun berjalan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK3.2 Substitusi impor 
produk industri 
makanan, hasil laut dan 
perikanan

% NA 14 22 35 35 35 Kebijakan Substitusi impor merupakan langkah yang ditempuh 
Pemerintah untuk menekan impor. Penerapan kebijakan tersebut bisa 
membantu menekan defisit neraca perdagangan. Substitusi impor 
merupakan hal penting untuk dilakukan demi mengurangi ketergantungan 
terhadap barang modal dan bahan baku, serta melengkapi struktur pohon 
industri. Kebijakan substitusi impor di implementasikan pada sektor 
industri yang dirasa telah mampu bersaing dengan produk luar negeri, 
sehingga barang hasil produksi dalam negeri dapat mensubstitusi produk-
produk impor dengan kualitas yang sama bagus.

Nilai impor berdasarkan kode HS tertentu 
pada tahun n dibagi dengan nilai impor 
berdasarkan kode HS tertentu pada tahun 
2019

- Nilai impor berdasarkan kode HS 
tertentu pada tahun n
- Nilai impor berdasarkan kode HS 
tertentu pada tahun 2019

Badan Pusat Statistik 
(BPS)

Sekunder Bulanan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK3.3 Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) 
(rerata tertimbang) 
produk industri 
makanan, hasil laut dan 
perikanan

% 51,56 - 58,91 60,08 61,29 62,51 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu 
kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan 
penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan 
masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui 
pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk 
impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat 
struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan 
baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Nilai rata-rata berdasarkan nilai sertifikat 
TKDN yang telah diterbitkan untuk produk-
produk industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

- Nilai rata-rata TKDN produk 
Industri makanan, hasil laut dan 
perikanan

Daftar inventarisasi 
barang/jasa produksi 
dalam negeri dapat 
dilihat pada website 
(http://tkdn.kemenper
in.go.id)

Primer Triwulanan Maksimasi - Dit. IMHLP

KATEGORI 
DATA

SK 1 Meningkatnya 
daya saing dan 
kemandirian 
industri 
makanan, hasil 
laut dan 
perikanan

SK3 Meningkatnya 
kemampuan 
industri barang 
dan jasa dalam 
negeri sektor 
industri 
makanan, hasil 
laut dan 
perikanan 

SUMBER DATA
PERIODE 

PENGUMPULAN 
DATA

TABEL 3. PEDOMAN KINERJA RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Tj Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional

TARGET
KODE TUJUAN/ 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN BASELINE 
(2019) KLASIFIKASI PENANGGUNG 

JAWABDEFINISI/DESKRIPSI CARA MENGHITUNG JENIS DATA



2020 2021 2022 2023 2024
KATEGORI 

DATASUMBER DATA
PERIODE 

PENGUMPULAN 
DATA

TARGET
KODE TUJUAN/ 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN BASELINE 
(2019) KLASIFIKASI PENANGGUNG 

JAWABDEFINISI/DESKRIPSI CARA MENGHITUNG JENIS DATA

SK4.1 Nilai ekspor produk 
industri makanan, hasil 
laut dan perikanan

US$ Milyar 27,16 22,80 23,96 25,98 29,28 34,72 Ekspor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, karena kegiatan ekspor dapat memberikan devisa. Selain itu, 
peningkatan ekspor dapat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Total nilai 
ekspor produk-produk sektor industri makanan berdasarkan data yang 
dikeluarkan BPSdan diolah oleh Pusdatin.

Berdasarkan nilai ekspor produk industri 
makanan dari BPS yang diolah oleh 
Pusadtin

Nilai ekspor produk industri 
makanan

Badan Pusat Statistik 
(BPS), diolah pusdatin

Sekunder Triwulanan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK4.2 Pertumbuhan ekspor 
produk industri 
makanan, hasil laut dan 
perikanan

% -8,81 -5,06 5,09 8,39 12,71 18,59 Dengan meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan 
perikanan, maka diharapkan dapat meningkatkan peran sektor industri 
makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional. Untuk 
mencapai peningkatan penguasaan pasar sektor industri makanan, hasil 
laut dan perikanan, salah satunya diukur melalui pencapaian indikator 
kinerja pertumbuhan ekspor industri makanan, hasil laut dan perikanan

Pertumbuhan Ekspor Industri makanan = 
(Ekspor Industri Makanan periode (t) – 
Ekspor Industri Makanan periode (t-
1))/Ekspor Industri Makanan periode (t-1) 
dikali 100%

- Ekspor Industri Makanan periode 
(t) 
- Ekspor Industri Makanan periode (t-
1)

Badan Pusat Statistik 
(BPS), diolah pusdatin

Sekunder Triwulanan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK4.3 Kontribusi ekspor 
produk industri 
makanan, hasil laut dan 
perikanan terhadap 
total ekspor

% 16,33 13,36 15,47 15,85 16,53 16,63 Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor, merupakan 
perbandingan nilai ekspor produk industri agro terhadap nilai ekspor 
nasional setiap tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri agro 
diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya penguasaan pasar industri 
agro.

Kontribusi ekspor produk industri agro 
terhadap total ekspor adalah Ekspor 
Industri Agro dibagi total Ekspor Nasional 
dikali 100%

 - Ekspor Industri Agro
- Total Ekspor Nasional

Badan Pusat Statistik 
(BPS)

Sekunder Triwulanan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK4.4 Rasio impor bahan 
baku industri makanan, 
hasil laut dan 
perikanan terhadap 
PDB sektor industri 
non migas

% 3,17 3,42 3,35 3,28 3,20 3,12 Indikator ini membandingkan antara impor bahan baku yang digunakan 
dengan nilai tambah yang dihasilkan. Rasio impor bahan baku sektor 
industri makanan terhadap PDB sektor industri nonmigas diharapkan 
semakin menurun setiap tahunnya agar produk yang diimpor lebih 
memiliki nilai tambah.

Nilai impor Bahan Baku Sektor Industri 
Makanan dibagi PDB Harga Berlaku Sektor 
Industri Nonmigas dikali 100%.

- Nilai Impor Bahan Baku sektor 
Industri Makanan
- PDB Harga Berlaku sektor Industri 
Nonmigas

Badan Pusat Statistik 
(BPS)

Sekunder Triwulanan Minimasi - Dit. IMHLP

SK5 Meningkatnya 
pengendalian 
dan pengawasan 
sektor industri 
makanan, hasil 
laut dan 
perikanan

SK5.1 Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri 
makanan, hasil laut dan 
perikanan

Perusahaan NA 20 34 39 46 52 Dalam rangka untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan 
industri, maka dilakukan verifikasi secara langsung terhadap perusahaan. 
Lingkup pengawasan dan pengendalian diantaranya verifikasi Izin Usaha 
Industri (IUI), verifikasi Izin Operasional Melaksanakan Kegiatan Industri 
(IOMKI), verifikasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), 
pengawasan SNI wajib, pengawasan industri yang dimonitoring dan 
dikendalikan, pengawasan dalam rangka industrial intellegence, serta 
pengawasan lainnya.

Jumlah verifikasi yang dilakukan terhadap 
perusahaan industri

Perusahaan industri yang dilakukan 
verifikasi 

Realisasi pelaksanaan 
kegiatan pengawasan 
industri yang 
dilaksanakan oleh unit 
kerja teknis (Lap 
Triwulan, LAKIP 
direktorat teknis)

Primer Akhir Tahun Berjalan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK6.1 Nilai kearsipan 
Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan

Nilai 78 - 77 78 79 80 Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber 
informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik 
itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali 
jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal 
akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan 
maupun perseorangan. 
Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat digunakan pemimpin organisasi 
dalam mengambil keputusan dengan tepat mengenai masalah yang 
dihadapi dan sebagai bukti resmi pertanggung jawaban penyelenggaraan 
administrasi

Pengukuran melalui pengawasan 
kearsipan internal dan pengawasan 
kearsipan eksternal yang dilakukan oleh 
Biro Umum

Nilai Kearsipan Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Biro Umum Primer Tahunan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK6.2 Rekomendasi hasil 
pengawasan internal 
yang telah 
ditindaklanjuti 

% NA - 91,5 92 92,5 93 Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti 
merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang 
ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan pada 
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Tindak lanjut 
terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar 
pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak 
lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja 
secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun 
akuntabilitas organisasi.

Data temuan yang telah ditindaklanjuti 
dibagi dengan seluruh temuan pada 
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan

Data temuan dan tindak lanjut hasil 
temuan pada Fungsi Pengelolaan 
Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil 
Pengawasan, Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Primer Tahunan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK7.1 Tingkat kesesuaian 
dokumen perencanaan 
dengan rencana 
program dan kegiatan 
prioritas nasional

% 95 95,5 95,7 95,9 96,1 96,3 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan 
kegiatan prioritas nasional adalah persentase kesesuaian rencana program 
dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting.
Target ini dicapai melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan 
reviu program/kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung 
pencapaian kinerja ini antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan 
dan menyusun perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek.

Perbandingan kesesuaian Renja Direktorat 
Industri Makanan, Hasil Laut dan 
Perikanan dengan dokumen Trilateral 
Meeting antara Kementerian 
Perindustrian dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), dan 
Kementerian Keuangan

- Dokumen Trilateral Meeting antara 
Kementerian Perindustrian dengan 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas), dan 
Kementerian Keuangan
- Dokumen Renja Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Fungsi Program pada 
Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut 
dan Perikanan 

Primer Tahunan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK7.2 Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 
Industri Makanan, Hasil 
Laut dan Perikanan

Nilai 84,77 78 78,2 78,4 78,6 78,8 Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman atas Implementasi Sistem, Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian 
Perindustrian di mana penilaian dilaksanakan terhadap 5 indikator, yaitu 
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi 
internal dan capaian kinerja.

Nilai SAKIP Direktorat Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 
diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang 
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Nilai SAKIP Direktorat Industri 
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 

Inspektorat Jenderal Primer Tahunan Maksimasi - Dit. IMHLP

SK6 Terwujudnya 
birokrasi 
Direktorat 
Industri 
Makanan, Hasil 
Laut dan 
Perikanan yang 
efektif, efisien, 
dan berorientasi 
pada layanan 
prima 

SK4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri 
makanan, hasil 
laut dan 
perikanan

SK7 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan 
dan evaluasi 
program kegiatan 
pada Direktorat 
Industri 
Makanan, Hasil 
Laut dan 
Perikanan


