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Pasa] I
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro
Tahun 2O2O - 2024 selanjutnya disebut Renstra
Direktorat Jenderal Industri Agro adalah dokumen
perencanaan pembangunan bidang industri agro untuk
periode taiun 2020 sampai dengan tahun2O24

Pasal 2
Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun
2O2O - 2024 digunakan sebagai pedoman bagi setiap unit
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro
dalam:
a. Penyusunan Rencana Ke{a Talunan (Renkin/RKT)

dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
b. Penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon II;
c. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta

pelaksanaan anggaran;
d. Penyusunan rencana/program pembangunan daerah

bidang industri agro;
e. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kineda; danf. Penetapan indikator kinerja setiap tahun.

Pasal 3
Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat
Jenderal Industri Agro Tahun 2O2O - 2024 dilakukan oleh
Direktur Jenderal Industri Agro melalui Sekretaris
Direktorat Jenderal Industri Agro.

Pasal 4
Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 1l Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO,

ABDUL CH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Eselon II Ditjen Industri Agro;
2. Kepala Bagian Keuangan;
3. Yang Bersangkutan;
4. Pertinssal.
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KATA PENGANTAR

Rencana Strate8is Direktorat ienderal lndustri Agro Tahun 2020-2024 disusun untuk
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang memuat Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan industri agro
tahun 2020-2024 dalam rangka untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pengembangan industri agro.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024 disusun dengan
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035,
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strate8is Kementerian Perindustrian Tahun
2020-2024 dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah,
nasional, maupun global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan
pengembangan industri agro ke depan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya, maka akan dilakukan evaluasi
secara berkala, dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis,
maka apabila diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan
tanpa mengubah Visi dan Misi Presiden yang juga merupakan Visi dan Misi Direktorat Jenderal
lndustri Agro.

Rencana Strategis Direktorat jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024 diharapkan akan
mampu meningkatkan siner8itas penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan industri
melalui program dan kegiatan dari seluruh unit kerja dalam rangka mencapai target kinerja di
lingkungan Direldorat Jenderal lndustri Agro.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024.

Jakarta, tl .luni 2020

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO

ABDUL C M
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

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

Selama periode tahun 2015-2019 industri agro mengalami perkembangan yang cukup
berfluktuasi. Tahun 2015-2017 pertumbuhan industri agro terus mengalami kenaikan yaitu sebesar
5,8296 pada tahun 2015, 6,33% pada tahun 2015 dan 6,60yo pada tahun 2017. Sedangkan pada
tahun 2018, mengalami penurunan menjadi sebesar 6,3oyo, namun kembali meningkat pada tahun
2019 menjadi sebesar 6,65yo. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 pertumbuhan sektor industri
agro selalu lebih tinggijika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas
bahkan terhadap pertumbuhan PDB nasional. Grafik pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada
Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Nasional,lndustri Pengolahan Non-Migas
dan lndustri Agro Tahun 2015-2019

Sepanjang tahun 2015-2019, hampir keseluruhan sektor industri agro mengalami
pertumbuhan yang cenderung fluktuatif, bahkan terdapat beberapa sektor yang mengalami
pertumbuhan negatif, seperti pada industri minuman dan industri pengolahan tembakau yang
mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2017; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak
termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang mengalami
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pertumbuhan negatif pada tahun 2015 serta industri kertas dan barang dari kertas yang juga
mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena permasalahan-
permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi pada industri-industri tersebut- Meskipun
demikian, secara umum industri agro mengalami pertumbuhan yang cukup baik seperti pada
industri makanan, industri pengolahan tembakau dan industri furnitur. Pertumbuhan masing-
masinE sektor industri agro dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Sektor lndustri Agro Tahun 2015 - 2019

Itlo S.ktor lndunri 2015 2016 mt7 2018 2019

1

2

Makanan dan Minuman

Pengolahan Tembakau

7,54

6,24

9,23

-o,84

8,33

1F8

1,74

2,61

o,tt6

7,9L 7,74

3,52 3,35

Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (T'idak
Termasuk turnitur) dan Barang Anyaman -1,63
Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

0,13 0,75 -4,55

Kertas dan Barang dari l(ertas,
Percetakan dan Reproduksi Media
Rekaman

-0,16 o,33 1,43 8,86

5 Furnitur 5,L1 3,65 2,22 8,35

lndustri agro menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini
dapat dilihat dari besarnya kontribusi PDB yang diberikan oleh sektor industri agro terhadap PDB
industri pengolahan non migas yaitu sebesar 49,71% pada tahun 2019, merupakan yang tertinggi
di antara sektor industri non migas lainnya.

3

4

Gambar 1.2 Kontribusi Sektor lndustri Agro Terhadap PDB
lndust,i Pengolahan Non Migas Tahun 201!,
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Tabel 1.2 KontribusiSub Sektor lndustriAgro Terhadap PDB lndust,iAgro Tahun 2015-2019

No Sektor lndustri 2015 A)16 2017 m18 2019

1 Makanan dan Minuman

2 Pengolahan Tembakau

Kayu, Barang Dari (ayu dan Gabus dan
3 Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan

Seienisnya

lndustri Kertas dan BaranA dari Kertas,4"
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

5 Furnitur

JUMI-AH

5,18

3,72 3,55 3,36 3,20 2,49

30,84 32,80

118

34,33

5,O2

35,46

5,05

36,40

5,07

4,18 3,97 3,98 3,89

1,49 L,42 1,39 1,36

45,41 46,92 48,0!' /8,96

3,95

1,41

49,71

Selama periode tahun 2015 hingga 2019, sub sektor industri agro terus mengalami
peningkatan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non migas, terutama pada sub sektor
industri makanan dan minuman (Gambar 1.3). Meningkatnya kontribusi PDB sektor industr agro
terhadap industri pengolahan non migas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain membaiknya
perekonomian di beberapa pasar utama tujuan ekspor produk industri agro, realisasi investasi
dalam bidang industri agro dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan di
sektor industri agro.

40,00
32,80 34,33 35,45 35,40

30,84

20,00
3,983,97

I'i*'j'
2016

3,89

l',I,.,I.
20182017
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a P.ngoLhan T!mbaI.u
I X.yu. Barant Dari (ayu dan Gaburdan BaranS Anyanan Dari B.mbu, iot.n dan Sajenisnya
ri: lndustri Xartar d.n Barant darl l(arlar, P..crtakan dan Reprodulsl Madla n.ksm.nI Furnltu.

4,18
1,72 1 aoIr*--

2015

3,36
3,952,49 1a1lr --

2019

Gambar 1.3 Kontribusi Sektor lndustri Agro terhadap POB
lndustri Pengolahan Non Migas Tahun 2015-2019

3

Cabang sub sektor industri agro yang memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor
industri pengolahan non migas adalah industri makanan dan minuman disusul oleh industri
pengolahan tembakau di urutan kedua dan industri kertas dan barang dari kertas di urutan ketiga
(Gambar 1.2 dan Tabel 1.2).

:e

'tr

a,g
o

o



Ekspor produk industri agro pada tahun 2015-2019 memiliki nilai yang berfluktuasi dengan
kisaran 43,3 - 52,7 Milyar USD. Tahun 2015 ekspor produk industri agro adalah sebesar 43,7 Milyar
USD dan mengalami penurunan ditahun berikutnya menjadi sebesar 43,3 Milyar USD. Tahun 2017
mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu sebesar 52,6 Milyar USD dan mengalami penurunan kembali
pada tahun 2019 menjadi sebesar 47,1 Milyar USD. 5 besar komoditi ekspor utama sektor industri
agro adalah industri kelapa sawit, industri makanan, industri kertas dan barang dari kertas, industri
kayu dan industri karet.

Tabel 1.3 Perkembangan Nilai Ekspor Produk lndustri lgro (USS Juta) Tahun 2015-2019

No Korpditi
1 Makanan (tidak termasuk minyak

kelapa sawit & oleokimia)
2 Minyak kelapa sawit

3 Oleokimia

4 Biodiesel

5 Minuman

6 Pengolahan Tembakau

7 lndustri Kayu

8 Kertas dan Barang dari Kertas

9 Pencetakan Umum dan Khusus

10 Karet Hulu {crumb rubber,karet
asap, remiling)
TOTAL AGRO

TOTALEI(SPOR INDI'STRI
PENGOIAHAT{ Non-Mlgas

2015

to.708,27

2016

11.288,78

m7
12.515,04

2018 2019

12.738,08 10.018,31

15.564,57

21O,26

1.835,16

91,(R

922,77

3.901,95

5.3&1,85

3.690,82

1.470,05

14.679,22

367,65

2.326,93
119,03

959,70

3.755,92

5.067,51

3.362,15

1.395,01

18.829,24

36/.,27

2.987,93
122,54

1.085,87

3.838,57

6.W,42

5.091,18

t.4L2,57

16.811,19

397,U
2.980,46
127,N

1.136,00

4.221,m

7.294,6

3.942,00

1.453,00

16.988,02

280,89

2.625,77

L22,N

1.147,00

3.55O,m

7.301,00

3.519,m
1.505,00

t 3.T18,79 43.320,$ 52.656,73 51.110,57 47.167,98

108.602,03 110.50149 125.102,95 il$.10a28 126.5(8,91

lmpor sektor industri agro selama periode tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan
dengan nilai berturut-turut sebesar 12,0 Milyar USD, L3,2 Milyar USD, 14,0 Milyar USD, 16,8 Milyar
USD dan 17,6 Milyar USD. Nilai impor industri agro selama periode tahun 2015 - 2019 masih lebih
rendah jika dibandingkan dengan nilai ekspornya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 14 dan
Tabel 1-5, sehingga neraca perdagangan sektor industri agro cenderung positif.

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

No Xonpdfri
1 Makanan (tidak termasuk minyak

kelapa sawit & oleokimia)
2 Minyak kelapa sawit

3 Oleokimia
4 Biodiesel

5 Minuman

ur15
8.285,64

23,57

24,n
30,(D
176,56

2016

9.419,O1

24,90

30,55
31,06

186,59

m7
9.597,19

27,U
49,39
31,41

227,L3

2018

11.414,80

23,32

190,08
25,81

319,00

2019

9.984,95

76,06

L2,74
2.625,77

327,n
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No (ornoditi

5 Pengolahan Tembakau

7 lndustri Kayu

8 Kertas dan Barang dari Kertas

9 Pencetakan Umum dan Khusus

10 Karet Hulu (crumb rubber, karet
asap, remiling)
TOTAT AGRO

TOTAT EKSPOR INDT.ISTRI
PENGOLAHAN Non-Migas

201s

375,11

327,3O

2.683,52

1q64
90,36

an6
462,46

:n8,20

2.57q9O

6,53

83,74

atT
644p2

334,87

3.m4,42

9,:18

il13,86

2018

729,N

397,m

3.5{{,00

15,00

187,0O

2019

605,00

495,00

3.:145,00

140O

204,00

12.027,69 13.223,!),4 14.059,51 16.846,01 17.689,52

t8.437,17 108.fi}9,O3 122.O57,Ot l,.L'ilJr),2l 137.2y,72

Beberapa permasalahan yang dialami terkait tingginya impor produk industri agro
diantaranya adalah produk industri dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk impor,
masih tingginya impor bahan baku dan barang jadi, dan beberapa regulasi atau kebijakan terkait
impor yang kurang mendukung. Dalam rangka menekan laju impor tersebut, pemerintah
mendorong pengembangan industri subtitusi impor dan mempercepat hilirisasi industri berbasis
agro.

Jika dilihat dari realisasi investasi sektor industri agro periode 2015-2019, investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung meningkat daritahun 2015 hingga 2017 yaitu
berturut-turut sebesar 31,9 Trilyun Rupiah, 40,6 Trilyun Rupiah dan 49,2 Trilyun Rupiah, namun
menurun pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 43,4 Trilyun Rupiah dan 41,4 Trilyun Rupiah.

Kontribusi investasi PMDN terbesar subsektor industri agro berasal dari sektor industri makanan
yaitu sebesar 33,1%o (Tabel 1.5).

Tabel 1.5 Perkembangan lnvestasi PMDN lndustri Agro Tahun 2015-2019 (Rp. Milyar)

*Total investasi sub sekor industri agro
** Persentase PMDN sub sekor industri ogro terhadop PMDN industri pengolohon non migas

5

KBtI Sub Sektor lndwtri
Agro 2015 2016 mt7 m18 2019 Total* %

nilai**
10 lndustri Makanan 15.564,62 27.515,36 31.055,88 35.962,27 33.255,28 143.363,41 33,1

11 lndustri Minuman 4.769,19 2.244,55 3.344,79 2.435,47 2.088,34 14.882,34 3,4

t2 lndustri Pengolahan
Tembakau

4.2@,17 2.26A,9 4.139,45 690,19 1.248,90 12.v7,3s 2,9

16

lndustri Kayu, Barang
dari Kayu dan Barang
Anyaman dari
8ambu, Rotan dan
Sejenisnya

1.185,33 1.559,07 1.585,61 9.026,77 2,1

17
lndustri Kertas dan
Barang dari Kertas

6.020,83 5.059,83 8.555,01 2.474,55 2.625,25 24.735,47 5,7

31 lndustri Furnitur 139,95 387,36 382,81 675,79 2.O7O,L7 0,5
Total lnvestasi Sektor
lndustri Agro 3L88O,G' N.626,?4 49.2(8,$ 43.480,9!) 414xt,l7 zla6a5,45 47,7

Totrl lnvcstesi Scktor
lndutri Pergolahen trlon-
Migas

87.97433 94.461,95 97.0O3,46 8t-€t27,52 lLW,27 433.807,53 100

3.151,@ 1.535,70

s44,26



Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor industri agro periode tahun 2015-
2019 juga mengalami berfluktuasi. Tahun 2015 nilai investasi PMA sebesar 2,2 Milyar USD, tahun
2016 meningkat cukup tajam mencapai 5,1 Milyar USD, sedangkan pada tahun 2077-20L9 kembali
menurun berturut-turut sevesar 3,0 Milyar USD, 2,3 Milyar USD dan 1,9 Milyar USD. Kontribusi
investasi PMA terbesar subsektor industri agro berasal dari sektor industri makanan yaitu sebesar
Lt,6Yo (Tabel 1.6).

Tabel 1.5 Perkembangan lnvestasi PMA lndustri Agro Tahun 2015-2019 (USD Juta)

*Totol investasi sub sekor industri ogro
** Per*ntose PMDN sub sekor industri agro terhadop PMA industri pengolohon non migos

Jumlah tenaga kerja pada lndustri Besar Sedang (lBS) sektor industri agro tahun 2015 hingga
2018 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan mengalami penurunan pada tahun 2019.
Tahun 2015 tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri agro sebanyak 1.807.932 orang dan
terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 2.280.311 pada tahun 2018, namun menurun
menjadi sebesar 2.161-.78A orang pada tahun 2019. lndustri yang paling banyak menyerap tenaga
kerja dalam sub sektor industri agro adalah industri makanan (Tabel 1.7).

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

6

10 lndustri Makanan 1.367,35 L.7ffi,76 t.5/5,47 1.171,00 1.165,05 7.015,63 11,6

11 lndustri Minuman 753,78 34o.,24 3t4,17 93,il 86,40 988,77 1,6

t2 lndustri Pengolahan
Tembakau ops 7,95 110,69 42,6 20,74 182,09 0,3

16

lndustri Kayu, Barang
dari Kayu dan dan
Barang Anyaman dari
8ambu, Rotan dan
Sejenisnya

47,7\ 267,54 395,68 276,@ 94,99 1.O81,32 1,8

77
lndustri Kertas dan
Barang dari Kertas 699,02 2.770,76 580,16 677,49 424,@ 5.091,43 8,4

31 lndustri Fumitur 23,35 22,58 49,54 68,39 111,91 275,77 0,5
Total lnvestrsi Salilor
lndustri ACfo L?4,0,6 5.175183 2.!Xr5,65 Lz&t,18 Llxr3,Gt 14.6!ltl,41 24,2

Total lnwstasi Sektor
lndrs'tri Pengolahan f,ton-
Migas

1L521,88 16.6428!' 12.875,16 rc.08r"7, 9.371t,U 60.918,07 1OO,O

KBTI $bSettor lndustriAero 20LS 2016 2ot7 2018 x)19 Total*
10 Makanan 858-170 94O.690 1.041.266 1.168.356 1.O91.923 5.100.405
11 Minuman 59.973 65.740 93.067 87.481 95.175 401.436
t2 Pengolahan Tembakau 346.O82 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.O72 266.445 338.394 383.146 278.m 1.509.457

t7 Kertas dan Barang dari Kertas 133.199 746.67 131.O31 124.105 158.730 693.O72
31 Furnitur 167.436 183.536 195.010 236.37t 210.119 992.472

Total Tcnagp Kcrle lndustri Agro 1.807.932 L981.779 2.t1{..715 2-2&r.311 2.161.788 10.374525
TotalTen ga l(eri! IBS 5.247-:!O1 5.75L.872 A25Atl42 6.503.3{t7 6.S40.375 28.939.453

*Totol tenago kerjo industri besor xdang sub sekor industi agro

Kode
t(BU

Sriscttorhdstri
Agro 2015 20t6 20tt 2018 20t9 T6l* %

nilai**



Jumlah unit usaha yang bergerak pada sektor industri agro mengalami fluktuasi sepanjang
tahun 2015-2019, sebanyak 10.943 unit usaha pada tahun 2015, berfluktuasi hingga mencapai
12.947 unit usaha pada tahun 2019. Sub sektor industri agro yang memiliki unit usaha paling banyak
adalah sub sektor industri makanan yaitu sebanyak 38 ribu unit usaha, industri furnitur sekitar 8,5
ribu unit usaha dan sub sektor industri kayu sekitar 7,4 ribu unit usaha (Tabel 1.8).

Tabel 1.8 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor lndustri Agro tahun 2015-2019

KBLI Sub Sektor lndustri Agro 2015 2016 mt7 2018 2019 Total'
10 Makanan 6.453 8.O43 7.fi7 8.573 7.626 38.202
11 Minuman 422 526 649 694 656 2.947

72 Pengolahan Tembakau 940 L.172 76 1.114 70L 4.533

16

Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus flidak Termasuk
Furnitur) dan Barang Anyaman
dari Bambu, Rotan dsj

L.220 1.521 1.507 t.777 l.M3 7.468

77 Kertas dan Barang dari Kertas 508 633 744 79L 733 3.409
31 Furnitur LrmO L.745 1.606 t.977 1.788 8.516

Total Perusahaan lndustri Agrc 10.943 13.640 12.71:' 14.926 tL947 65.175

Total Perusahaan IBS 26.322 32.8(x' 33.435 37.Ttt 33.788 146..782
*Total tenogo kerja industri besor *dong sub sekor industri agro

Sepanjang tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal lndustri Agro melaksanakan Program
Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Berbasis Agro untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2015-
2019. Capaian Renstra tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.9.
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Tabel 1.9 Capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019

ko
dc

Tuju!n/s!3.r.n
Str!tcal! lndikrtor Kn.rF S!tu!n 2015 2016 20t7 2018 2019 20ts.20t9

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

rj lMeninskatnya
pcran lndustrl
agro dalam
perckonomlan
naslonrl

rj1 Laju p€rtumbuhan
P0g industrla8ro

Persen

Tidak dlgunakan sebagai lndikator

6,89 6,93 5,30 '7,70 6,65 6,s7 97,7*

't12 KontribuslPDB
lndustrlagro
terhadap PDB
naslonal

Persen 8,89 9,05 8,53 9,74 8,74 9,14 4,74 95,604

Tj3 Prnyerapan tenaga
krrja dl slktor
lndustrl.Sro

Juta
Orang

6,18 8,10 5,92 8,41 7,O4 8,32 7,04 7r8,2%

rj4 Manajem€n
Dlrekorat Jenderal
lndustriASro yant
andaldan profesional

Nilai 75,@ 74,73 75,30 77,16
Tidak dlgunakan
sebagai lndlkator

75,30 702,5.A

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
MrnlnSkatnya
poPul.sldan
pa136baran
Industrl

Unlt lndustrlagro
besar s€dang yang
tumbuh

Un it
Tidak dlgunakan sebaiai lndlkator

714 635 784 708 904 1.881 2.462 730,9,t

s1.2 Nllal investasidl
scktor lndustrlaSro

Rp
Trlllun

100 66 110 101,85 119,80 727,81 735,20 72,48 154,8 59,98 579,85 432.12 74,5%

s2 MeninSkatnya
daya lalng dan
produktlvitas
sektor Industri

s2.1 Kontribusiekspor
produk industrl a8ro
terhadap ekpor
nasional

37 12,75 30,97 31,1 29,60 3r,4 24,54 31,5 24,65 5t,o 24,66 78,VA

s2.2 Produktlvltas sDM
industriagro

Rp. Juta Tidak dltunalan
5.bagal

indikator

299 374,7 a47,O 367,0 365,8 573,5 387,4 575,75 3A7,4 575,75 748,6%

PERSPEIGI; PROSES INTERNAL
T1 Tersedianya

kebijakan
pembangunan
industriyang
efektif

T1.1 Rancan8an Peraturan
perundanSan yang
disebsalkan

Rancang-
an PPI

Pcrprcs/
Permrn

! 0 r 0 r 2 4 1 4 10

8

5,58 7,1.0

8,59

s1.1

Persen I5

I 5 2@,ea



Ko
dc

Tujuan/Sasaran
Strat€gls lndikator Kinerja Satuan

2015 2016 20L7 2018 20L9 20Ls-20L9T IR T R T R T R T R T R c
12 Terselenggara-

nya urusan
pemerintahan
di bidang
perindustrian
yang berdaya
saing dan
berkelanjutan

r2.7 Produk industri yang
tersertifikasi Tingkat
Komponen Dalam
Negeri(TKDN)

Produk Tidak
digunakan

sebagai
indikator

u 83 3 2 4 10
Tidak digunakan
sebagai indlkator

91 95 704,40A

T2.2 I nfrastruktur
kompetensl yang
terbentuk

SKKNI

Tidak digunakan sebagai indikator

6 4 7 7 7 7 20 18 q),oo/o

LSP dan
TUK

1 1 7 1 7@,@A

T2.3

Masukan posisi
kerjasama
internasional di
bidang industrl agro

Masukan
Posisi
Kerja
Sama

Tidak digunakan sebagai indlkator

6 6 6 6 1OO,@A

PERSPEKTIF PEMBEIA'ARAN ORGANISASI

L1 Terurujudnya
ASN
Kementerian
Perindustrlan
yang
profesional dan
berkepribadian

11.1 Prestasi kerja
pegawai Direktorat
Jenderal lndustri Agro

Nilai

Tidak dlgunakan sebagai indikator

80 84 81 86,46 82 87,49 82 87,49 706,7o/o

L7.2 Produktlvitas klnerja
minlmum pegawai
Direktorat Jenderal
lndustd Agro

Jam
Kerja

1.320 L,793 1.320 7.793 1.320 1.845 3.960 5.431 t37,LoA

11.3 Kuallfikasi pendidlkan
Pegawai Direktorat
Jenderal lndustri Agro

Orang 1 2 1 2 1 t 5 766,7%

L2 Tersedlanya
sistem
lnformasi yang
andal dan
mudah diakes

L2.t Kesesuaian data dan
informasi industri
terhadap kebutuhan
stokeholder

Persen 50 29 50 36,36 70 5t,6t 70 51,61 73,7oA

12,2 Ketersediaan Sistem
luptimel

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 LOO,Oo/"

L3 Tenryujudnya
birokrasi yang
efektif, efisien,
dan
berorlentasi
pada layanan
prima

13.1 Penilaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah
(sAKrP)

Nilai 76,O 75,8 78,0 88,X 80,0 84,77 80,0 84,7 to5,goa

13,2 Tingkat Kematangan
SPIP Satker Mencapai
Tingkat 3

Level 3,00 3,22 3,20 3,37 3,25 3,67 3,25 3,67 tt2,g/o

9
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r4.1 Akuntabilltas Laporan
Keuangan dan BMN

Nilai Tidak diSunakan
rebagai
indik.tor

Capaian
Stendar
T.rtlnt8i

Capaian
St.ndar
TrrtinSti

Gpaiah
Standar
TartinS8i

Capaian
Stand.r
Tertin8Bi

Capaian
Standar
TertinSSi

Cap.i.n
Stander
Tertihtgi

Capaian
Standar
lertinggi

Capalan
Standar
T.rtlnSgl

capaien
Standar
T.rtinggl

Capaian
Standar
Tertinggi

100,0,6

L4.2 Status pengelolaan
BMN Direktorat
l.nderal lndustrlAgro

Per5en 1 0,3 90 93,5 91 91,58 91 91,68 7&,704

Persen
TIdak digunakan sebagai lndikator

20,o 1,0 20,o14,3 Anggaran Dlrektorat
Jenderal lndustrlAgro
yang dlbloklr

10,0 20,o 5,4 20,o 5,4 7@,OoA

L4.4 Kes€!uaian rancana
pro8ram dan keglatan
prlorltas denian
dokumrn
percncanaan

Persen 90 90 90 90 100 9S

L4 Tersusunnya
perencanaan
program,
pengelolaan
keuan8an s€rta
pengendallan
yang berkualitas
dan akuntabel

100 100 100 100 100 f@,e/6

10

Ko
d.

Tqlu!n/sr3lr.n
Stnt tlt lndlkltor Kln.rh Satuan

2015 2015 20L7 2018 20L9 20L5.2019
T R T R T R T R T R T R c



Capaian tar8et dari masing-masing indikator kinerja di dalam Rencana Strategis Direktorat
lenderal lndustri Agro Tahun 2015-2019 dan perubahannya adalah sebagai berikut:

11

Caoaian lndikator Kineria Tuiuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro pada tahun 2015-2019
adalah "Meningkatnya peran industriagro dalam perekonomian nasional". Selama periode 5 tahun
pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2015-2019, Direktorat .lenderal lndustri Agro melaksanakan
Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Berbasis Agro untuk mendukung pencapaian
tujuan ini. Tujuan ini diukur melalui indikator-indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

a. Laju pertumbuhan PDB industri agro

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor industri agro selalu lebih tinggi
jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas bahkan terhadap
pertumbuhan PDB industri secara nasional. Sepanjang tahun 2015-2019, pertumbuhan sektor
industri agro mengalami fluktuasi, terus meningkat pada tahun 2016 dan 2017, lalu menurun
pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 kembali meningkat mencapai angka pertumbuhan
tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun meskipun demikian, angka pertumbuhan
sektor industri aBro pada setiap tahunnya belum mampu mencapai target yang ditetapkan dan
pada akhir tahun 2019 juga belum mampu mencapai target akhir yang ingin dicapai. Hingga
akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 laju pertumbuhan PDB industri agro hanya
mencapai angka 6,51% daritarget sebesar 7,10% atau dengan capaian 91,7%.

b. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional

Sepanjang tahun 2015-2019, kontribusi PDB sektor industri agro terus mengalami peningkatan,
meskipun pada setiap tahunnya belum mampu memenuhi target yang ditetapkan dan pada
akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 juga belum mampu mencapai target akhir
yang ingin dicapai. Hingga akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 kontribusi PDB
industri agro terhadap PDB nasional hanya mencapai an$ka 8,74oA dari tar8et sebesar 9,14%
atau dengan capaian 95,6%. Realisasi pencapaian target indikator kinerja ini dipengaruhi oleh
dinamika pertumbuhan pada masin8-masing sektor di dalam industri agro serta pada sektor
lainnya. Penurunan kontribusi pada sektor industri agro, akan diikuti oleh peningkatan
kontribusi pada sektor lain. Namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri agro
khususnya pada sektor industri makanan dan minuman yanB tingkat pertumbuhannya selalu
berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini diharapkan akan mampu
memberikan peningkatan kontribusi PDB sektor industri agro terhadap PDB nasional.

c. Penyerapan tenaga keria di sektor industri aSro

Sepanjang tahun 2015-2019, penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro selalu dapat
mencapai target pada setiap tahunnya dengan realisasi yang berfluktuasi. Pada tahun 2018
sempat meningkat daritahun 2017, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada
akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, realisasi indikator ini telah mempu
memenuhi target akhir yang ingin dicapai, yaitu sebesar 8,32 juta orang dari target akhir
sebesar 7,04 juta orang tenaga kerja atau dengan capaian 118,2%.



d. Manajemen Direktorat Jenderal lndustri Agro yang andal dan profesional
Pada tahun 2019 indikator initidak lagi digunakan sebagaimana hasil evaluasi oleh lnspektorat
Jenderal pada saat evaluasi penilaian sAKlp tahun 201g. capaian indikator ini berpedoman pada
hasil penilaian PMPRB Kementerian perindustrian tahun 2017 di mana Kemenperin
memperoleh nilai sebesar 77,16, meningkat dari hasil penilaian pMpRB tahun 2016 dengan nilai
sebesar 74,73. Hingga akhir periode Rencana strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah
mampu mencapai target akhir yang ditetapkan yaitu nilai pMpRB sebesar 77,16 dari target nilai
sebesar 75,30 pada tahun 2018 (tahun terakhir indikator ini masih digunakan).

Tidak tercapainya target pertumbuhan pDB industri agro dan kontribusi pDB industri agro
terhadap PDB
ketidakpastian

nasional antara lain disebabkan oleh faktor-faktor eksternal di mana terjadi
gejolak perekonomian global serta permasalahan-permasalahan internal yang

kompleks. Penurunan pertumbuhan ekonomi nasionaljuga tidak lepas dari penurunan perekonomian
yang terjadi pada empat negara mitra dagang utama lndonesia yaitu singapura, china, Korea selatan,
dan Amerika Serikat. Permasalahan-permasalahan kompleks yang mengganggu pencapaian target
pertumbuhan PDB industri agro diantaranya adalah dinamika sektor industri itu sendiri, kebijakan
otonomi daerah, permasalahan sumber energi, infrastruktur, perjanjian kerja sama dengan negara
lain yang belum optimal implementasinya, regulasi, ketergantungan impor atas bahan baku, barang
modal dan bahan penolong. Permasalahan-permasalahan tersebut secara lebih rinci akan dijelaskan
pada bagian akhir sub bab ini.

Caoaian Indikator Kineria Sasaran Strategis

Sepanjang periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019 terdapat 8 sasaran strategis yang ingin
dicapai oleh Direktorat lenderal lndustri Agro. Sasaran-sasaran tersebut diukur melalui indikator
kinerja dengan capaian jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Populasi dan Persebaran lndustri

a. Jumlah unit industri pengolahan agro besar sedang yang tumbuh
Sepanjang tahun 2015-2019, realisasi indikator ini selalu dapat mencapai target yang ingin
capai pada setiap tahunnya. Sebagaimana karakteristik umum perusahaan sektor industri
agro (kecuali pada sektor industri pulp & kertas), jumlah investasi yang dibutuhkan untuk
membangun sebuah industri membutuhkan modal yang tidak terlalu besar sehingga
pertumbuhan unit industri baru cukup tinggi. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun
2015-2019, sektor industri agro telah tumbuh sebanyak 2.462 unit industri, melebihi target
akhir sebesar 1.881unit atau dengan capaian sebesar 130,9%. Untuk mendukung pencapaian
sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal lndustri Agro diantaranya adalah pemberian bantuan mesin dan/atau
peralatan sebagai inisiasi agar dapat menumbuhkan industri baru, penyusunan prototype
produk yang selanjutnya diharapkan agar dapat menumbuhkan industri baru saat diteruskan
ke industri, pembangunan pusat kompetensi yang diharapkan dapat memberikan pelatihan
kompetensi agar menumbuhkan wirausaha baru yang pada akhirnya diharapkan dapat
tumbuh menjadi industri besar/sedang. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui:

o Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Oleokimia dan Kemurgi
o Pengembangan lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya
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. Pengembangan lndustri Pangan

. Pengembangan lndustri Bahan Penyegar

. Pengembangan lndustri Minuman Lainnya
o Pengembangan lndustri Pakan
o Pengembangan lndustri Oleofood
o Rekomendasi Pengembangan dan Penumbuhan lndustri Hasil Hutan dan perkebunan
o Rekomendasi Pengembangan dan Penumbuhan lndustri Minuman dan Tembakau
o Rekomendasi Pengembangan dan penumbuhan lndustri Makanan, Hasil Laut dan

Perikanan

' Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka pengembangan lndustri Hasil Hutan
dan Perkebunan

. Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka pengembangan lndustri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

. Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka pengembangan lndustri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

. Prototipe Produk lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan

. Pusat Pengembangan Teknologi Proses dan Produk Di Sektor lndustri Minuman
o Bantuan Alat Pen8embangan lndustri Furniture dan Percetakan
. Bantuan Mesin dan Peralatan lndustri Non Pangan Berbahan Baku Rumput Laut Untuk

Pembuatan Cangkang Kapsul
. Bantuan Mesin dan Peralatan lndustri Pengolahan Tepung
. Bantuan Alat lndustri Pengolahan Kelapa dan Tebu
. Pusat Pengemban8an Kompetensi lndustri Pengolahan Kakao Terpadu
. Bantuan Mesin dan Peralatan Teknologi Proses Es Balok Untuk Meningkatkan Daya

Simpan Produk Hasil Laut
. Pusat Pengembangan Kompetensi lndustri Pengolahan Kakao Terpadu

b. Nilai investasi sektor industri agro

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, realisasi indikator ini hanya mampu
mencapai target pada tahun 2017. Realisasi investasi pada sektor industri agro terus
mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016, mencapai puncak pada tahun 2017,
kemudian terus mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Realisasi investasi yang
tinggi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya investasi oleh PT. OKI Pulp and Paper dengan
total nilai investasi mencapai 40 Triliun Rupiah. Sebagaimana karakteristik pada sektor
industri pengolahan kertas, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah
industri membutuhkan modal yang sangat besar sehingga pertumbuhan unit industri baru
sangatjarang terjadi pada sektor ini. Hingga akhir periode Rencana Strate8is tahu n 2015-2019,
dari total target sebesar Rp. 620,8 Trilyun, realisasi indikator ini adalah sebesar Rp. 432,49
Trilyun atau dengan capaian hanya sebesar 69,7%. Secara umum, faktor penyebab
menurunnya realisasi investasi antara lain faktor eksternal karena adanya fluktuasi nilaitukar
Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan Dollar AS di pasar global,
terjadinya negatif neraca perdagangan sepanjang tahun 2018-2019, serta perang dagang
antara China dan Amerika Serikat yang turut berperan dalam ketidakstabilan perekonomian
global. Untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun
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2015-2019 kegiatan yang diraksanakan oreh Direktorat Jenderar rndustri Agro diantaranya
pemberian fasilitasi investasi, penyusunan katalog/profil investasi, penyusunan roadmap
pengembangan industri, serta penyusunan rekomendasi untuk mendorong iklim investasi.
KeBiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui:

r calon lnvestor yang Memperoleh lnformasi potensi lnvestasi Di lndustri Hasil Hutan
dan Perkebunan

o Rekomendasi Kebijakan daram rangka Mendorong rkrim rnvestasi rndustri Hasir Hutan
dan Perkebunan

r Rekomendasi Kebijakan Daram Rangka Mendorong rkrim rnvestasi rndustri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan penyegar

o Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas promosi produk dan lnvestasi
o Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong rklim lnvestasi lndustri Makanan,

Hasil Laut dan Perikanan
. lnvesment Cotologue lndustri Hasil Hutan dan perkebunan
o Profil lnvestasi Pengembangan lndustri Minuman, HasilTembakau dan Bahan penyegar
o Profil lnvestasi lndustri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan perikanan
o Penyusunan Roadmap Pengembangan lndustri Atsiri Nasional
. Pengembangan Proses Produksi dan Bahan Baku Alternatif Untuk lndustri Rayon

t4

2. Meningkatnya Daya Saing dan Produltivitas Sektor lndustri

a. Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekpor nasional
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator kinerja ini hanya mampu
mencapai target pada tahun 2015 dan 2016. S€lanjutnya pada tahun 2017-2019, realisasi
indikator ini tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Hingga akhir periode Rencana
Strategis tahun 2015-2019, indikator ini belum mampu mencapai target akhir yang diinginkan
dengan realisasi hanya sebesar 24,6696 dati taryet akhir sebesar 31,6% atau dengan capaian
hanya sebesar 78,03%. Jika dilihat dari capaian tersebut, selama beberapa tahun terkahir,
kinerja ekspor industri agro mengalami pertumbuhan negatif karena terjadi penurunan
ekspor terutama pada produk kelapa sawit dan turunannya. Masalah paling serius yang
dihadapi produk sawit dan turunannya adalah rencana Uni Eropa untuk menBuran8i impor
sawit mulai tahun 2021. Terhadap rencana ini, Pemerintah lndonesia terus melakukan loby
disertai ancaman retaliasi beberapa produk impor dari Uni Eropa. Secara umum, lesunya
kinerja perdagangan global menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan ekspor, di
mana hal ini mempengaruhi permintaan terhadap barang mentah yang selama ini menjadi
andalan ekspor lndonesia. Untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja ini,
selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro
diantaranya adalah partisipasi dalam sidang kerja sama internasional serta promosi industri.
Selain itu, untuk mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri agro,
juga dilaksanakan kegiatan penyusunan dan penerapan standar produk serta rekomendasi
peningkatan daya saing industri. KeBiatan-ke8iatan tersebut dilaksanakan melalui:

. Partisipasi Dit. IHHP Dalam Sidang dan Pameran Di Dalam Negeri (DN) Maupun Luar
Negeri (LN)

. Partisipasi Dit. Mintem Dalam Sidang dan Pameran Di Dalam Negeri (DN) Maupun
Luar Negeri (LN)



. Promosi dan Kerjasama pada lndustri Makanan, Hasil Laut dan perikanan
o Perusahaan yang Difasiritasi pada promosi/pameran produk rndustri Hasir Hutan dan

Perkebunan
o Perusahaan yang Difasiritasi pada promosi/pameran produk rndustri Minuman, Hasir

Tembakau dan Bahan penyegar
o Perusahaan yang Difasilitasi pada promosi/pameran produk lndustri Makanan, Hasil

Laut dan Perikanan
o Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka peningkatan Daya Saing dan produktivitas

lndustri Hasil Hutan dan perkebunan
o Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka peningkatan Daya Saing dan produktifitas

lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan penyegar
o Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka peningkatan Daya Saing dan produktifitas

lndustri Makanan, Hasil Laut dan perikanan
. SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan Di lndustri Hasil Hutan dan perkebunan
. SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan Di lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan

Bahan Penyegar
. SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan Di lndustri Makanan, Hasil Laut dan

Perikanan

3. Tersedianya Kebijakan Pembangunan lndustriYangEfektif

a. Rancangan peraturan perundan8an yang diselBaikan
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini tidak mencapai target
pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan pada tahun 2017-2Of9, indikator kinerja ini telah
mampu melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir periode Rencana Strategis tahun
2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yan8 diinginkan dengan realisasi
10 rancangan peraturan dari target sebanyak 5 rancangan, dengan rincian sebagai berikut:
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b. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri agro

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator kinerja ini selalu mampu
mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya dengan realisasi yang berfluktuasi,
sempat menurun pada tahun 2017, namun kembali meningkat pada tahun 2018 dan terus
meningkat pada tahun 2019. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator
ini telah mampu mencapai target akhir yang ditetapkan yaitu realisasi produktivitas sektor
industri agro sebesar 575,75 Juta Rupiah/Orang/Tahun dari target akhir sebesar 387,4 Juta
Rupiah/Orang/tahun atau dengan capaian sebesar 148,62%. Untuk mendukung pencapaian
sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal lndustri Agro diantaranya adalah penyelenggaraan pelatihan SDM

industri. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui:
o Pelatihan SDM Di Sektor lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan
. Pelatihan SDM Di Sektor lndustri Minuman, HasilTembakau dan Bahan Penyegar
. Peningkatan Kompetensi SDM Di Sektor lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
. Pilot Project lndustri 4.0 Di Sektor lndustri Makanan dan Minuman



. Peraturan Menteri perindustrian No.g/M-lN DIIER/3/ZOL7 tentanB Tata CaraPemberian lzin Khusus Bagi lndustri Karet Remah

' Peraturan Menteri perindustrian No.lo/M -lND/pER/1r2077 tentang Fasiritas
Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka pembangunan lndustri Gula. Peraturan Menteri perindustrian No. 2g tahun 201g tentang Standar lndustri Hijau
Untuk lndustri pengolahan Susu Bubuk

. Peraturan Menteri perindustrian No. 22 Tahun 201g tentang pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional lndonesia Kakao Bubuk Secara Wajib

' Peraturan Menteri perindustrian No. 21 Tahun 2o1g tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri perindustrian Nomor 74/M-rN D/PER/10/2016 Tentang Lemba8a
Penilaian Kesesuaian Daram Rangka pemberrakuan dan pengawasan standar Nasionar
lndonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

' Peraturan Menteri Perindustrian No. 19 Tahun 201g tentang Tata cara pemberian
Rekomendasi lmpor Komoditi perikanan sebagai Bahan Baku dan Bahan penolong
lndustri

. Keputusan Menteri Perindustrian No. 752 Tahun 2019 tentang penunjukan Lembaga
Verifikasi Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi lmpor Gula Kristal Mentah

. Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2019 tentang pemberlakuan Standar
Nasional lndonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

. Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2019 tentang pengendalian dan
Pengawasan Industri Minuman Beralkohol

. Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 78/M-lND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional lndonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun
Secara Wajib.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019
kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro diantaranya adalah
penyusunan/revisi peraturan baik Permenperin maupun peraturan lainnya. Kegiatan-kegiatan
tersebut dilaksanakan melalui:

. Penyusunan Rancangan Peraturan Sektor lndustri Agro dan Pelaksanaan Undang-
undang Tentang Perindustrian (PP, Permen, Perdirjen)

4. TerselenSgaranya Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan

Produk industri agro yang teBertifikasi TinSkat xomponen Dalam Negeri (TKoN)

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ani tidak mencapai target
pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan pada tahun 2018, indikator kinerja ini telah mampu
memenuhi tarBet yang ditetapkan. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019,
indikator ini telah mampu mencapai target akhir yang diinginkan dengan realisasi 95 sertifikat
produk TKDN dari target sebanyak 91 sertifikat produk baik yang dibiayai men8gunakan APBN
maupun yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, sehingga capaian akhair jangka
menengah untuk indikator ini adalah sebesar 104,40%. Untuk mendukung pencapaian sasaran
dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh

a
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Direktorat Jenderar rndustri Agro drantaranya adarah pemberian fasiritasi sertifikasi rKDN.selain itu juga terus mendorong perusahaan agar merakukan sertifikasi rKDN secara mandiri.Akan tetapi, sejak dibentuk unit kerja baru (pusat p3DN), Direktorat Jenderar rndustri Agrotidak laSi merakukan kegiatan pemberian fasiritasi sertifikasi rKDN.
b. lnfrastruktur kompetensi yang terbentuk

sepanjang periode Rencana strategis tahun 2015-201g, indikator ini tidak mencapai targetpada tahun 2017 karena terdapat RSKKNI yang tidak dapat diselesaikan penyusunannya,
sedangkan pada tahun 201g dan 2019 indikator kinerja ini terah mampu memenuhi target
yang ditetapkan. Pada akhir periode Rencana strategis tahun 2015-2019, indikator ini berum
mampu mencapai tar8et akhir yang diinginkan dengan realisasi hanya sebanyak 1g RSKKNI
yang diselesaikan dari target sebanyak 20 RSKKNT atau dengan tingkat capaian sebesar 90%.
Untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019
kegiatan yang dilaksanakan oreh Direktorat Jenderar rndustri Agro diantaranya adarah
penyusunan RSKKNI di sektor industri hasil hutan dan perkebunan, sektor industri makanan,
hasil laut dan perikanan serta sektor industri minuman, hasir tembakau dan bahan penyegar.

Tahun 2019 Direktorat Jenderal lndustri Agro telah menyelesaikan penyusunan 7
RSKKNI/RKKN I sebagai berikut:

. RSKKNI lndustri HasilTembakau
o RSKKNI lndustri Minyak Goreng Kelapa
. RSKKNI lndustri Pengolahan Daging sub Bidang Non produksi
. RSKKNI lndustri Biskuit sub Bidang Produksi
. RSKKNI lndustri Kertas Sub Bidan1 Quolity Control
o RSKKNI lndustri Kertas Sub Bidang Produksi lChemicol preporationl
. RSKKNI lndustri Furniture Bidang Desain dan Teknologi Furniture

Untuk capaian tahun 2017, Direktorat Jenderal lndustri Agro juga telah menyelesaikan
penyusunan sebanyak 4 RSKKNI dari target 6 RSKKNI, yaitu:

o RSKKNI lndustri Furniture
. RSKKNI lndustri Hilir Perkebunan Non Pangan
o RSKKNI lndustri Pengolahan Daging Pada Sub Bidang Produksi
. RSKKNI lndusti Pengolahan Kopi Sub Bidang Produksi dan Penyimpanan
. RSKKNI Di Bidang lndustri Gula Rafinasi (tidak selesai, dilanjutkan tahun berikutnya)
o RSKKNI Di Bidang lndustri Mie lnstan (tidak selesai, dilanjutkan tahun berikutnya)

Tidak selesainya penyusunan RSKKNI Di Bidang lndustri Gula Rafinasi dan RSKKNI Di Bidang
lndustri Mie lnstan pada tahun 2017, diakibatkan oleh adanya kendala pada substansi teknis.

Pada tahun 2018, telah diselesaikan 7 RSKKNI, yaitu:
. RSKKNI di Bidang lndustri Gula Kristal Rafinasi (lanjutan daritahun 2017)
. RSKKNI di Bidang lndustri Mie lnstan (lanjutan daritahun 2017)
. RKKNI lndustri Pengolahan Daging Pada Sub Bidang Produksi
. RSKKNI lndustri Pulp & Kertas
. RSKKNI Industri Furniture
. RSKKNI lndustri Hilir Perkebunan Non Pangan
. RKKNI lndustri HasilTembakau
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c

Tidak tercapainya tarSet penyusunan RSKKN/RKKNI pada periode Rencana strategis tahun2015-2019 ini sebaiknya diakomodir daram Rencana strategis Direktorat renderar rndustriAgro Tahun 2020-2024 de gan pertimbangan jika kegiatan ini rnernang dirasa penting untukterus dilaksanakan.

LSP dan TUX yang terb€ntuk
Pada tahun 2017 dan 2019 indikator ini tidak menjadi tarSet daram Rencana strategis maupun
Perjanjian Kiner.ia Direktorat Jenderar rndustri Agro. Sedangkan pada tahun 2o1g target
indikator ini telah dapat dicapai dengan adanya penunjukan pr. Gerora Djaja (wismirak)
sebagai rempat uji Kompetensi untuk sertifikasi profesi di bidang industri hasir tembakau.
sehingga sampai akhir periode Rencana strategis tahun 2015-2019, indikator ini terah mampu
mencapai tarBet akhir yang ditetapkan dengan rearisasi sebanyak 1 tsp/ruK dari target
sebanyak 1 LSP/tuK atau den8an capaian sebesar 100%. penunjukan 6p/tuK ini dilaksanakan
bersamaan dengan pelaksanan kegiatan penyusunan RSKKNT di sektor industri minuman, hasir
tembakau dan bahan penyegar.

Masukan posisi keria sama internasional bidang industri atro
lndikator ini merupakan usulan baru yang muncul pada tahun 2019 untuk mengakomodir
fungsi dari Bagian Hukum dan Kerja Sama pada sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro.
Kerja sama yang aktif diikuti pada tahun 2019 meliputi :

o lndonesio EFIA Comprehensive Economic Portnership Agreement
o lndonesia EU Comprehensive Economic Portnership Agreement
e Regionol Comprehensive Economic Portnership
. ASEAN Hongkong kee Trode Agreement
o lndon*io Turkey Comprehensive Economic Portnership Agteement
t lndonesia - Mozombique Preferentiol Trode Agreement

Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai
target akhir yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 6 masukan posisi kerja sama dari
target sebanyak 6 masukan posisi kerja sama atau dengan capaian sebesar 100%. Untuk
mendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat lenderal lndustri Agro adalah Penyusunan Posisi Runding Sektor lndustri Agro
Dalam Kerjasama lnternasional.

d

5. Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal lndustri Agro yang Profesional dan Berkepribadian

a. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Direkorat Jenderal lndustri Agro

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu dapat mencapai
target yang ditetapkan pada setiap tahunnya dengan realisasi yanB terus meningkat dan pada
akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator initelah mampu mencapaitarget
akhir yang ingin dicapai yaitu nilai prestasi kerja pegawai sebesar 87,49 dari target nilai
sebesar 86 atau dengan capaian sebesar101,13%. Untuk mendukung pencapaian sasaran
dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 keBiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal lndustri ABro adalah pemberian gaji dan tunjangan pegawai.

18



b' Rata-rata produktivitas kineria minimum pegawai Direktorat Jenderar rndustri Agro
sepanjang periode Rencana strategis tahun 2015-2019, indikator ini seraru dapat mencapaitarget yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan pada akhir periode Rencana strategis tahun
2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yaitu jumlah jam kerja sebesar
5.431 dari target sebesar 3.960 jam kerja, atau dengan capaian akhir sebesar 137 ,lo/o- Untukmendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019

5.

a

kegiatan yang dilaksanakan oreh Direktorat renderar lndustri Agro untuk menunjang
peningkatan produktivitas pegawai diantaranya adalah:

. Penerapan Budaya Kerja SK, pembinaan Administrasi dan pengelolaan perlengkapan
o Operasional dan Pemeliharaan Kantor
r Penyelenggaraan Kearsipan, Dokumentasi, Labelisasi dan pemusnahan Arsip

c. Kualifikasi Pendidikan pegawai Direktorat Jenderal tndustriAgro
sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu dapat mencapai
tar8et yang ditetapkan karena setiap tahunnya selalu ada pegawai pada Direktorat Jenderal
lndustri Agro yang melanjutkan pendidikan. Hingga akhir periode Rencana Strategis tahun
2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yang ingin dicapai yaitu pegawai
yang melanjutkan pendidikan sebanyak 5 orang dari target sebanyak 3 orang pegawai atau
dengan capaian sebesar 166,67%. Untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator
kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
lndustri Agro adalan Pengelolaan Kepegawaian.

Tersedianya Sistem lnformasi yang Andal dan Mudah Diakses

Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan stukeho/det
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini belum mampu mencapai
target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, bahkan hingga akhir periode Rencana Strategis
tahun 2015-2019, indikator ini juga belum mampu mencapai target akhir yang ingin dicapai
yaitu kesesuaian data dan informasi industri agro terhadap kebutuhan stakeholder dengan
realisasi hanya sebesar 51,61% dari target sebesar 70% atau dengan tingkat capaian hanya
sebesar 73,37%. Capaian indikator ini menunjukkan masih kurang optimalnya layanan data
dan informasi pada Direktorat lenderal lndustri Agro karena sepanjang periode Rencana
Strategis tahun 2015-2019 indikator ini belum pernah mampu mencapai target. Oleh karena
ini, indikator ini direkomendasikan untuk terus digunakan pada periode Rencana Strategis
tahun 2020-2024 agar layanan data dan informasi pada Direktorat Jenderal lndustri ABro
dapat diperbaiki dan dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Untuk mendukung pencapaian
sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk menyediakan data dan informasa serta pelayanan
informasi stakeholder diantaranya adalah:

o Pengelolaan Data dan lnformasi
o Pelayanan Humas dan Protokoler
. Penanganan Permasalahan Aktual
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b. (etersediaan sistem /uptimel
sepanjang periode Rencana strategis tahun 2015-2019, indikator ini seraru dapat mencapaitarget yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan pada akhir periode Rencana strategis tahun
2015-2019, indikator ini juga terah mampu mencapai target akhir yaitu ketersediaan sistemsebesar 100% dari target sebesar 100% atau dengan tingkat capaian sebesar 1oo%. untukmendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja Ini, selama tahun 2015-2019
kegiatan yang dilaksanakan oreh Direktorat renderar rndustri Agro untuk menunjang
keberlangsungan/ketersediaan sistem sepanjang waktu diantaranya adalah:o Pengadaan perangkat pengolah Data dan Komunikasi

o Peralatan dan Fasilitas perkantoran

7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan prima

a. Penilaian Sistem Akuntabilitas (inerja tnstansi pemerintah (SAXtp)

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini belum dapat mencapai
target pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 dan 2019, indikator ini telah mampu
mencapai target nilai yang ingin dicapai. Pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-
2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal
lndustri Agro sebesar 84,77 dari target sebesar 80 atau dengan capaian sebesar 105,96%-
Untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019
kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk mendukung
penyelenggaraan SAKIP yang berkualitas diantaranya adalah:

. Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan lndustri Agro Tahun 202O-2O24
o Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

b. Tingkat Kematangan SPIP

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu dapat mencapai
target yang ditetapkan, dan pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator
ini telah mampu mencapai tar8et akhir yang ingin dicapai yaitu tingkat kematangan SPIP

Direktorat lenderal lndustri Agro sebesar 3,67 dari target sebesar 3,25 atau dengan tingkat
capaian sebesar 112,92%. Untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja ini,
selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat lenderal lndustri Agro
untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan SPIP adalah Pelayanan Organisasi, Tata
Laksana, dan Reformasi Birokrasi.

8. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang
Berkualitas dan Akuntabel

a. Akuntabilitas laporan keuangan dan BMN

Sepanjang periode Rencana StrateBis tahun 2015-2019, indikator ini selalu dapat mencapai
tar8et yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan pada akhir periode Rencana Strategis tahun
2015-2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yang ingin dicapai yaitu predikat
Capaian Standar Tertinggi dengan capaian sebesar 100%. Untuk mendukung pencapaian
sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh

20



Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk mendukung penyediaan laporan keuangan danlaporan BMN yang berkuaritas demi mendukung pencapaian predikat capaian standar
Tertinggi Kementerian perindustrian diantaranya adalah:o Pengelolaan Keuangan

r PengelolaanPerbendaharaan
o Pelayanan Rumah Tangga

b. Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal tndustri Agro
sepanjang periode Rencana strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu dapat mencapai
target yang ditetapkan pada setiap tahunnya meskipun sempat terjadi perubahan angka
target karena adanya perbedaan persepsi. pada akhir periode Rencana strategis tahun 2015-
2019, indikator ini telah mampu mencapai target akhir yang ingin dicapai yaitu status
pengelolaan BMN Direktorat Jenderal lndustri Agro sebesar 91,68% dari target sebesar 91%
atau dengan tingkat capaian sebesar 100,740,6. Untuk mendukung pencapaian sasaran dengan
indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal lndustri Agro untuk mendukung pengelolaan BMN diantaranya adalah:

. Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

. Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara

c. Anggaran Direktorat Jenderal lndustri Agro yang diblokir
Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu dapat mencapai
target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, dan pada akhir periode Rencana Strategas tahun
2015-2019, indikator ini telah mampu mencapaitarget akhir yang ingin dicapai yaitu anggaran
Direktorat lenderal lndustri Agro yang diblokir maksimal sebesar 5,43% dari target maksimal
sebesar 20% atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Untuk mendukung pencapaian
sasaran dengan indikator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk mendukung pengelolaan anggaran yang berkualitas
dan untuk meminimalisir blokir diantaranya adalah:
. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon l Tanpa Satker Vertikal
o Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha Dit. IHHP
o Dokumen Pro8ram, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha Dit. IMHLP
o Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha Dit. Mintemgar

d. Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perenGnaan

Sepanjang periode Rencana Strategis tahun 2015-2019, indikator ini selalu dapat mencapai
target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, dan pada akhir periode Rencana Strategis tahun
2015-2019, indikator ini juga telah mampu mencapai target akhir yang ingin dicapai yaitu
kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan sebesar
100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Untuk mendukung pencapaian
sasaran dengan indakator kinerja ini, selama tahun 2015-2019 kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk mendukung penyusunan program dan anggaran
adalah Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran.
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B. Potensi dan permasalahan

Potensi

1. Dinamika Sektor lndustri

o Perubahan jumlah penduduk, serta peningkatan kesejahteraan penduduk mendorong sektor
industri untuk dapat tumbuh lebih tin8gi dari pertumbuhan pDB Nasional.

o Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknorogi di masa depan akan memudahkan dan
meningkatkan produksi produk industri

o Globalisasi proses produksi akan meningkatkan peluang akses pasar luar negeri.
o lndonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air)

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

. lndustri agro masuk dalam sasaran pengembangan industri 4.0. Program "Moking lndonesio
4.0" memuat inisiatif yang relevan untuk pertumbuhan ekspor industri agro yaitu perbaikan
alur aliran barang dan desain ulang zona industri, mengakomodasi standar-standar
keberlanjutan (sustainability) dan insentif untuk investasi teknologi

r lndustri agro terkait pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular
. Penggunaan limbah industri menjadi energi dengan tujuan mengurangi dampak emisi dan

menjamin keberlanjutan sektor industri dengan prinsip kelestarian
o Pembangunan industri hijau (green induswl perlu lebih diprioritaskan melalui regulasi

produk ramah lingkungan, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta
mengurangi bahan baku dan penolong dari bahan berbahaya

o Pengembangan industri agro dengan keterkaitan pengembangan wilayah

2. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar bagi produkproduk industri nasional.

3. 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.

Permasalahan

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

1.. Dinamika Sektor lndustri

o Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.
o Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam

menghadapi persaingan.
o Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di

berbagai instansi dengan dunia industri.
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Keterlibatan industri nasionar daram rantai pasok grobar berpotensi pada kerentanan
terhadap gejolak perekonomian dunia.
Kelangkaan energi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan energi sektor indutri. pada
tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan meningkat menjadi hampir tiga kari ripat.
Masih banyak industri yang berum menerapkan standar industri hijau daram kegiatan
produksinya.

. Persaingan tingkat efisiensi teknologi dalam penerapan Making lndonesia 4.0

2. Energi dan Bahan Baku

. lndustri mengalami kekurangan bahan baku dan dikhawatirkan terjadi deindustrialisasi
o 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)

. Potensi bahan baku dan penolong lokal perlu ditingkatkan dari ketersediaan, kualitas dan
standar untuk meningkatkan kapasitas industri

o Bahan baku dan penolong impor diperlukan secara selektif demi keberlangsungan industri

3. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

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

o Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi
neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

o 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. Kebijakan Otonomi Daerah

Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan
pihak-pihak terkait.
Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. Otonomi
daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana ruang gerak daerah dalam
pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah
karena sebagian besar dari pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.

5. lnfrastruktur

Tidak tersedianya secara memadaifasilitas jalan dan pelabuhan dalam rencana pembangunan
smelter untuk industri pengolahan mineral terutama di kawasan timur lndonesia (Sulawesi,
Kalimantan, dan Papua).
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.
Belum stabilnya infrastruktur jaringan koneksi internet dapat menghambat penerapan
Making lndonesia 4.0.
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Kesiapan penerapan industri 4.0:
- Sebagian besar industri masih menggunakan teknologi industri dan manufaktur 2.0 dan

3.0
- Kebutuhan investasi sangat besar menerapkan industri 4.0 dan diperlukan insentif fiskal

dan bea masuk impor teknologi
- lndustri masih belum merasakan manfaat penerapan industri4.0

6. Regu lasi

Tidak harmonisnya tarif bea masuk produk - produk industri antara hulu dan hilir, contoh bea
masuk PP dan PE sebagai bahan baku untuk industri kemasan plastik sebesar 10% sedangkan
bea masuk produk hilir seperti barang jadi plastik sebesar 0%.

Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperta tax holiday, tax allowance dan BMDTP
karena prosedur administrasi yang rumit dan panjang.
Prosedur pengembalian restitusi pajak bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas KITE

relatif lama sehingga mengganggu cash Low perusahaan.
Regulasi yang tidak mendukung pelaku industri dan saling tumpang tindih antar instansi
terkait:
- Sinkronisasi regulasiterkait bahan baku dan bahan penolong impor,
- Dukungan dan konsistensi regulasi terkait pengelolaan lingkungan industri dan limbah,

pengembangan bahan bakar nabati dan pelabelan keamanan pangan dan halal
- Dukungan pemerintah daerah dan regulasifiskal terkait penurunan investasi industri
- Penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan pelabelan halal kurang mengakomodir

kepentingan industri

7. Ketergantungan impor bahan baku, barang modal dan bahan penolong

r Masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku, barang
modal dan bahan penolong- Pada Tahun 2013, impor bahan baku dan penolong sebesar US$
89,54 miliar l68,L4o/"\, diikuti oleh barang modal USS 31,49 miliar (23,96%), dan barang
konsumsi USS 10,37 miliar (7,38%). Hal ini disebabkan belum kuat dan dalamnya struktur
industri karena belum berkembangnya industri hulu dan antara sehingga sangat rentan
terhadap pengaruh kondisi sosial ekonomi negara asal dan menghabiskan devisa dalam
jumlah yang besar.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka Direktorat Jenderal lndustriAgro sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai salah

satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri agro, maka visi Direktorat Jenderal

lndustri Agro ditetapkan sama dengan visi Presiden dan wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu:

tenrujudnya lndonesia Maiu yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
GotonS Royonf

B. Misi

Mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden di atas, visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi
yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan langka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil Presiden yang
juga merupakan misi Kementerian Perindustrian dan Direktorat lenderal lndustri Agro yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia lndonesia;
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.

C. Tuiuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri agro, Direktorat Jenderal
lndustri Agro menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yang
keberhasilannya diukur melalui indikator kinerja tujuan dengan target setiap tahunnya sebagai
berikut:

Tabel 2.1 Tujuan oirektorat .lenderal lndustri Agro Tahun 202G2024

Tujuan lndikator Kin.rF Tuiuan
Target

Satuan2020 m2t 2022 2021 2024
M€ningkatnya
peran industri
agro dalam
perekonomian
nasional

rj.1 Pertumbuhan PDB industri
agro

6,O2 6,37 7,27 8,30 8,81

ri.2 Kontribusi PDB industri agro
terhadap PDB nasional

8,99 9,2r 9,50 9,79 10,o9

Tj.3 Jumlah tenaga kerja di sektor
industriagro

9,O2 9,35 9,75 1o,22 1o,76 Juta
Orang

rj.4 Nilai ekspor produk industri
agro

52,36 57,05 62,42 68,45 75,16 USD
Milyar
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D. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan Direktorat Jenderal lndustri Agro diperlukan upaya-upaya sistemik
yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif stakeholder,
perspektif customer, perspektif,nte rnol process, dan perspektif /eorn & growth sebagai berikut:

Perspektif Stakeholder

1. Sasaran Strategis (SP1): Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

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

b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri a8ro

c. Produktivitas sektor industri agro
d. Nilai realisasi investasi industri agro

e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro

Perspektif Customer

2. Sasaran Strategis (SP2): Penguatan implementasi Making lndonesia 4.0 seldor industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

a. Jumlah perusahaan dengan nilai lndonesia lndustry4.0 Readiness lndex (lNDl 4.0) > 3.0 di
sektor industri agro

b. Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi

3. Sasaran Strategis (SP3): Meningkatnya kemampuan industri agro dalam negeri

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)
b. Peningkatan jumlah produk hilir industri agro

4. Sasaran Strategis (SP4): Meningkatnya penguasaan pasar industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

a. Pertumbuhan ekspor produk industri agro

b^ Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor
c. Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas
d. Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor

PersDektif /nterno I Process

5. Sasaran Strategis (SPS): Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif
Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

a. Rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro yang diselesaikan
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6. Sasaran Strategis (SP6): Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro yang

berdaya saing dan berkelanjutan

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

a. Kerja sama sektor industri agro yang aktif diikuti

Perspektif teorn and Growth

8. Sasaran Strategis (SP8): Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal lndustri Agro yang profesional dan
berkepribadian

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

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

9. Sasaran Strategis (SP9): Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

a. Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi

10. Sasaran Strategis (5P10): Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal lndustri Agro yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

a. Nilai IKPA Direktorat lenderal lndustraAgro
b. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal lndustriAgro
c. lndeks Penerapan Manajemen Risiko (MRl) Direktorat Jenderal lndustri Agro
d. Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal lndustri

Agro
e. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal lndustri Agro
f. Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

11. Sasaran Strategis (SP11): Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi
program kegiatan pada Direktorat Jenderal lndustri Agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

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

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) Direkorat Jenderal lndustri
Agro

TarBet sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat lenderal lndustri Agro pada tahun
2020-2024 dapat dilihat dalam tabel 2.2.
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7. Sasaran Strategis (SP7): Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IKSP):

a. Pengendalian dan pengawasan industri di sekor industri agro
b. Evaluasi pemberlakuan kebijakan sektor industri agro



Tabel2.2 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020-2024

Kode
SP

Sasaran Strategis
(sP)

Kode
IKSP

I nd ikator Kineria Sasaran Strategis
(tKsP)

Target Satuan
2020 202t 2022 2023 2024

PERSPEKTIF STAKEHOLDER
sP1 Meningkatnya daya saing

dan kemandirian industri
agro

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

7,OL 7,L3 7,25 7,39 7,5L o/o

sP1.2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri agro LL6,L 119,5 t23,O L26,2 L29,8 Juta Rupiah/
Orang [ahun

sP1.3 Produktivitas sektor industri agro L,79 1,83 1,88 L,92 L,97 Nilai
5P1.4 Nilai realisasi investasi industri agro 90,73 LL6,43 L52,62 204,56 279,85 Rp Trilyun
sP1.5 Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan

baku industri agro
1 1 L 1 Komoditi

PERSPEKTIF CUSTOMER
sP2 Penguatan implementasi

Making lndonesia 4.0
sektor industri agro

sP2,1 Jumlah perusahaan dengan nilai lndonesia
lndustry 4.0 Readiness lndex (lNDl 4.0) 2 3.0 di
sektor industri agro

11 13 15 18 2L Perusahaan

sP2.2 Kontribusi ekspor produk industri agro
berteknologi tinggi

L,67 1,68 L,69 L,70 L,7L %

sP3 Meningkatnya
kemarnpuan industri agro
dalam negeri

sP3.1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
(Rerata Tertimbang)

54,75 55,85 56,97 58,10 59,27 %

sP3.2 Peningkatan jumlah produk hilir industri agro 3 4 4 4 4 Diversifikasi
Produk

sP4 Meningkatnya
penguasaan pasar industri
agro

sP4.1 Pertumbuhan ekspor produk industri agro 8,32 8,97 9,40 9,67 9,80 %

sP4,2 Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap
total ekspor

29,L2 30,08 30,89 3L,46 31,69 o/o

sP4.3 Rasio impor bahan baku industri agro terhadap
PDB sektor industri non migas

5,82 5,74 5,65 5,54 5,40 %

sP4.4 Persentase perusahaan yang melakukan tindak
lanjut peningkatan ekspor

5 5 5 5 5 %
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Kode
SP

Sasaran Strategis
(sP)

Kode
IKSP

lndikator Kine{a Sasara n Strategis
(rKsP)

Target
Satuan

2020 202L 2022 2023 2024
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS

sP5 Tersedianya kebijakan
pembangunan industri
agro yang efektif

sP5,1 Rancangan peraturan kebijakan sektor industri
agro yang diselesaikan

11 t2 13 t4 15 o//o

sP6 Terselenggaranya urusan
pemerintahan dibidang
industri agro yang
berdaya saing dan
berkelanjutan

sP5,1 Kerja sama sektor industri agro yang aktif diikuti 96 97 98 99 100 %

sP7 Meningkatnya
pengendalian dan
pengawasan sektor
industri agro

sP7.1 Pengendalian dan pengawasan industri di
sektor industri agro

40 57 72 83 94 Perusahaan

sP7.2 Evaluasi pemberlakuan kebijakan sektor
industri agro

1 L 1 1 Kebijakan

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH
sP8 Terwujudnya ASN

Direktorat Jenderal
lndustri Agro yang
profesional dan
berkepribadian

sP8,1 lndeks kompetensi, professional, dan integritas
pegawai Direktorat Jenderal lndustri Agro

70 7L 73 76 80 lndeks

sP9 Meningkatnya kualitas
pelayanan data dan
informasi sektor industri
aSro

sP9.1 Permintaan data dan informasi stakeholder
yang dapat dipenuhi

7L 72 73 74 75 %

sP10 Terwujudnya birokrasi
Direktorat Jenderal
lndustri Agro yang efektif,
efisien, dan berorientasi
pada layanan prima

sP10,1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal lndustri Agro 80 80,5 81 81,5 82 Nilai
5P10.2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal

lndustri Agro
83 84 85 85 87 Nilai

5P10,3 lndeks Penerapan Manajemen Risiko (MRl)
Direktorat Jenderal lndustri Agro

313 3,4 3,5 3,6 3,7 lndeks

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

7L 72 73 74 75 %

29



Kode
SP

Sasarsn Stratcgis
(sP)

Kode
IKSP

lndikator Kln.ria Sasaran Stratctis
{[(sP)

Tartet Satuan
2020 2021 2022 2023 2024

5P10.5 Nilai kearsipan Direktorat ,€ndera I lndustri Agro 76 77 78 79 80 Nilai

sP10.6 TinEkat kepuasan pegawai atas ket€rsediaan
dan p€meliharaan sarana dan prasarana

81 82 83 84 85

Meningkatnya kualitas
perencanaan,
penyelenggaraan dan
evaluasi program kegiatan
pada Direktorat Jenderal
lndustriAgro

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

95,5 96 96,5 97 97,5

s P 11.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kineria lnstansi
Pemerintah (SAKIP) 0irektorat Jenderal lndustri
Agro

78 78,5 79 79,5 80 Nilai
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E. Peta strategis

sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat lenderal lndustri Agro

sebagai suatu impoct/outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan' Hubungan antara tujuan

dan sasaran strate8is yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro pada tahun 2020-

2024 dapat dilihat dalam Peta strategis Direktorat Jenderal lndustri Agro sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Peta Strategis Direktorat ,enderal lndustri Agro Tahun 2020 - m24

F. Kineria Utama dan lndikator Kinerja Utama

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
ditetapkan Kinerja Utama serta lndikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran kuantitatif
dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan tersebut. Tujuan 'Meningkatnya peran industri agro dahm perekonomian nasionaP
dan Sasaran Strategis perspektil stokeholder "Meninglotnya daya sain8 dan kemandirian industri
agro" ditetapkan sebagai Kinerja Utama, serta lndikator Kinerja Tujuan (lKI) dan lndikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSP) dalam perspektif stokeholder merupakan lndikator Kinerja Utama (lKU)
Direktorat Jenderal lndustri Agro yaitu:

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

3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri agro
4. Nilai ekspor produk industri agro

5. Persentase tenaga kerja di sektor industri agro terhadap total pekerja
5. Produkivitas tenaga kerja sektor industri agro
7. Produktivitas sektor industri agro
8. Nilai realisasi investasi industri agro

9. Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebiiakan dan Strategi Nasional

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

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan lnfrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;

4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

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

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 ekonomiyang diarahkan
untuk meninBkatkan 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 2O20-
2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:

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

21



Arah Kebijakan:
a. penBuatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan

koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:
1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah

besar;

2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;

3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;

4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan stortup; dan

5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

b. peningkatan 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;
5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi

ketenagakerjaan; dan

6I 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) meninBkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif

dan digital; dan
7) meningkatkan efektivitas Prefercntiol Trode Agreement IPTA\/Free Trode

Agreement (n A\/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan
diplomasi ekonomi.

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

1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan;

2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
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3) meningkatkan sistem lo8istik 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:

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
penBuatan 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; penBuatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda ldual TVET system) yang
menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di
industri; perluasan penerapan teoching foctory/teoching industry berkualitas
sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja
pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama
pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teochrng
factory/teoching industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di
lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas
pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

3) peninBkatan 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
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penin8katan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem

sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan

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

pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang

tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian
kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan
vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit
produksi/teoching foctory/teoching 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
antarperguruan tin8gi 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 industridan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk
percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong
tumbuhnya wirausahawan muda;

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

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

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

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan tndustri Ag.o

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, pembangunan
ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang
ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam
memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan
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ekSpor.Hasilnyadiharapkanmendorongpertumbuhanyanginklusifdanberkualitas,ditun,iukkan
dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan keseiahteraan 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 29 Tahun 2015
tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian.

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

1. lndustri pangan (makanan dan minuman)
2. lndustri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan
3. lndustri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka
4. lndustri alat transportasi
5. lndustri elektronika dan telematika/lCT
6. lndustri pembangkit energi
7. lndustri barang modal, komponen, bahan penolong danjasa industri
8. lndustri hulu agro
9. lndustri logam dasar dan bahan galian bukan logam
l0.lndustri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada
lebih difokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. lndustri makanan dan minuman
2- lndustratekstil dan busana
3. Industri otomotif
4. lndustri kimia
5. lndustri elektronika.

implementasi Moking lndonesio 4.0

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan
dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan
pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
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3. Kebijakan pemberdayaan industri
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan non-fiskal
6. Kebijakan reformasi birokrasi

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi dan langkah operasional yang akan
ditempuh oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian
diantaranya adalah melaksanakan serta mendukung pelaksanaan atas kebijakan-kebijakan sebagai

berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya lndustri

Kebijakan pengembangan sumber daya industri melalui pemanfaatan, penyediaan, dan
penyaluran sumber daya alam tahun 2020-2024 diarahkan pada perbaikan aliran material
sektor manufaktur khususnya bagi 5 sektor prioritas dalam Moking lndonesio 4.0 vang
merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yang sebagian
besar diimpor.

Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing
ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:

. Penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor.

. Menin8katkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilaitambah produk ekspor.
o Meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar nontradisional.
. Mempercepat proses negosiasi dan review free trode ogreement lFf Al.
o 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 lKM.

2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana lndustri

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

o Pengembanganstandardisasiindustri.
o Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan

standardisasi industri.
. Penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK).
o Peningkatan harmonisasi standar dan regulasiteknis serta penilaian kesesuaian di taraf

internasional.
. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

3. Kebijakan Pemberdayaan lndustri

Kebijakan pemberdayaan industri dilakanakan diantaranya 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
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pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan

kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta

penSawasan.

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 melalua 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 pengembangan perwilayahan industri

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan melalui program nilai tambah
dan daya saing industri dengan sasaran meningkatnya persebaran industri yang bertujuan
untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan
pembangunan industri. Dalam hal pengembangan perwilayahan industri, Direktorat Jenderal
lndustri Agro tidak mengeluarkan kebijakan, namun memberikan dukungan teknis dan
koordinasi terkait industri agro dalam pengembangan perwilayahan industritersebut.

5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal

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

. Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas fiskal dan
nonfiskal bagi perusahaan industri exstrng dalam meningkatkan daya saing dan
produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan subtitusi impor, penyiapan
SDM lndustri yang kompeten).

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

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

6. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

RB merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau
perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses
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birokrasi dari tingkat (/evel) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru

linnovotion breokthrough\ dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-

sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinkingl, perubahan

paradigma la new parodigm shl./t), dan dengan upaya luar biasa (business not os usuall'

Pelaksanaan RB tahun 2o2o - 2024 merupakan pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian

gelombang lV dengan sasaran sebagai berikut:
a. terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN'

b. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.

c. meningkatnva 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 konvensionat menjadi sistem kerja yang berbasis fi lonline, reol time, ond
integrotedl dan poperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran,

meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan
mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan 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
c. Penataan dan Penguatan Organisasi
d. Penataan Tata Laksana
e. Penataan Sistem Manajemen SDM
f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
h- PenguatanPengawasan

Direktorat Jenderal lndustri Agro 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
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Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan
mengacu pada program legislasi nasional. Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-
produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta
target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian Tah un 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 Jenderal lndustri Agro adalah:
1. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib
2. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
3. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi

Persetujuan lmpor Gula
4. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

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

lndonesia Kertas Pembentuk Rokok secara Wajib
6. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Cara

Produksi Pangan Olahan yang Baik
7. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

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

lndonesia Biskuit Secara Wajib
9. RancanBan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional

lndonesia tentang Minyak Goeng Sawit secara Wajib (Revisi)
10. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Road Map Pengembangan lndustri

Bahan Bakar Hijau (Greenfuel)
11. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Road Map Pengembangan lndustri

Atsiri Nasional

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

D. KerangkaKelembagaan

Direktorat Jenderal lndustri Agro merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah dan
bertanggunB jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang kemudian
diubah dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 69 Tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Jenderal lndustri Agro mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
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industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal lndustri Agro menyelenggarakan
fungsi yaitu:

a. Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri,
teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan,
hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan
daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi
industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta
peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,
industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta andustri manuman dan tembakau.

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri danjasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri
hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan
perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,
serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,
industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat lenderal lndustri Agro; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, organisasi Direktorat Jenderal
lndustri Agro terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal lndustri Agro. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan
di bidang industri agro;
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b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
di bidang industri agro;

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

d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi ker.ia
sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;

e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata

laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat .lenderal lndustri
Agro terdiri atas 4 (empat) Bagian setinBkat Eselon lll:

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
3. Bagian Keuangan;
4. Bagian Kepegawaian dan Umum.

2. Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan

Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri
nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,
penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang
industri hasil hutan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat lndustri Hasil Hutan
dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri
hasil hutan dan perkebunan;

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

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional,
kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitasi industri serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;

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

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan,
data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;

f. pelaksanaan penBawasan Standar Nasional lndonesia, standar industri hijau, Standar
Kompetensi Kerja Nasional lndonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
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Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

1. Subdirektorat Program Pengembangan lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan;
2. subdirektorat lndustri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;
3. Subdirektorat lndustri Selulosa dan Karet Hulu;
4. Subdirektorat lndustri Hasil Perkebunan Nonpangan; dan
5. Subbagian Tata Usaha.

3. Direktorat lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Direktorat lndustri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri
nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,
penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang
industri makanan, hasil laut, dan perikanan-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat lndustri Makanan, Hasil
Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri

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

makanan, hasil laut, dan perikanan;
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional,

kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;

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

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

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar
Kompetensi Kerja Nasional lndonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat lndustri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:
1. Subdirektorat Program Pengembangan lndustra Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
2. Subdirektorat lndustri Pengolahan HasilTanaman Pangan;
3. Subdirektorat lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan;
4. Subdirektorat lndustri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;
5. Subbagian Tata Usaha.

4. Direktorat lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Direktorat lndustri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tuBas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional,

43



Kebijakan lndustri Nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan
industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri minuman, hasiltembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat lndustri Minuman dan Tembakau
menyelenggarakan f ungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri

minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri

minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional,

kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteraa di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan
penyegar;

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

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

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat lndustri Minuman dan Tembakau terdiri atas:
1. Subdirektorat Program Pengembangan lndustri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan

Penyegar;
2. Subdirektorat lndustri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;
3. Subdirektorat lndustri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;
4. Subdirektorat lndustri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
5. Subbagian Tata Usaha.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 35 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
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A. Program Kegiatan

untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2o2o - 2024, Direktorat
Jenderal lndustri Agro akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan
strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada Bab lll serta struktur organisasi
Direktorat lenderal lndustri Agro. 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 Jenderal tndustri Agro pada tahun 2020-2024 adalah program penumbuhan dan
Pen8emban8an hdustri Berbasis Agro. program penumbuhan dan pengembangan industri
berbasis agro dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dijabarkan pada Bab ll. program penumbuhan dan
pengembangan industri berbasis agro mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Hasil Hutan dan perkebunan

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan dilaksanakan
oleh Direktorat lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan peran
industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional. Sedangkan sasaran yang ingin
dicapai yaitu:

a. Meningkatnya daya salng dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan
b. Penguatan lmplementasi Mokrn g lndonesio 4.Odi sektor lndustri hasil hutan dan perkebunan
c. Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri
d. Meningkatnya penBuasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan
e. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan
f. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

2. Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan
dilaksanakan oleh Direktorat lndustri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan dengan tujuan untuk
meningkatkan peran industri makanan, hasil laut, dan perikanan dalam perekonomian nasional.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

a. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan
b. Penguatan lmplementasi Making lndonesio 4.O di sektor industri makanan, hasil laut dan

perikanan
c. Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri
d. Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan
e. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan

perikanan
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f. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada
Direktorat lndustri Makanan, Hasil Laut dan perikanan

3. Penumbuhan dan pengembangan rndust.i Minuman, Hasirrembakau dan Bahan penyegar

Ke8aatan penumbuhan dan pengembangan industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar dilaksanakan oleh Direktorat lndustri Minuman, Hasil rembakau, dan Bahan penyegar
dengan tujuan untuk meningkatkan peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
dalam perekonomian nasional. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

a. MeninBkatnya daya saing dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan
penyegar

b. Penguatan lmplementasi Moking lndonesia 4.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau
dan bahan penyegar

c. Meningkatnya kemampuan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam
negeri

d. Meningkatnya penBuasaan pasar industri minuman, hasiltembakau dan bahan penyegar
e. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan

bahan penyegar
f. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada

Direktorat lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

4. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Berbasis Agro

Kegiatan penyusunan dan evaluasi program penumbuhan dan pengembangan industri
berbasis agro dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro. Sedangkan sasaran
yang ingin dicapai yaitu:

a. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro (merupakan penugasan khusus
kepada Sekretariat Direktorat Jenderal lndustri Agro)

b. MeninBkatnya penguasaan pasar industri agro (merupakan penugasan khusus kepada
Sekretariat Direktorat lenderal lndustri Agro)

c. Terwujudnya ASN Direktorat I enderal lndustri Agro yang profesional dan berkepribadian
d. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro
e. Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif
f. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro yang berdaya saing dan

berkelanjutan
g. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industra agro
h. Terwujudnya birokrasi Direkorat Jenderal lndustri Agro yang efektif, efisien, dan

berorientasi pada layanan prima
i. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada

Direktorat Jenderal lndustri Agro

Tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strateBis dan
target dari masing-masing kegiatan pada periode tahun 2O2O-2O24 sebagaimana dapat dilihat
dalam lampiran .
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B. Kerangka pendanaan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direkorat Jenderal lndustri Agro
tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi peraksanaan program dan kegiatan sebagaimana
yanB telah dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Direktorat Jenderal lndustri Agro untuk tahun
2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 febutuhan Pendanaan pelaksanaan program dan Kegiatan
Di Lingkungan Direktorat Jenderal tndustri Agro Tahun 202G2024

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan disajikan
sebagaimana matriks terlampir-

UNIT KERJA
PROGRAM/
KEGIATAN

ALOXASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)

20zJ 2021 2022 2023 2024

Direktorat
lenderal lndustri
Agro

Program
Penumbuhan dan
Pengembangan
lndustri Berbasis Agro

s4.098.389 450.(m.mo 450.000.(m 450.000.@o 450.000.000

Direktorat
lndustri Hasil
Hutan dan
Perkebunan

l(egiatan
Penumbuhan dan
Pengembangan
lndustri Hasil Hutan
dan Perkebunan

5.426.866 110.4m.000 190.400.0@ 130. i100.000 130.4,00.000

Direktorat
lndustri
Makanan, Hasil
Laut dan
Perikanan

Kegiatan
Penumbuhan dan
Pengembangan
lndustri Makanan,
Hasil Laut dan
Perikanan

6.887.338 105.100.0m 143.700.0m 138.300.000

Direktorat
lndustri
Minuman, Hasil
Tembakau dan
Bahan Penyegar

Kegiatan
Penumbuhan dan
Pengembangan
lndustri Minuman,
Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar

7.351.043 83.0m.000 78.400.000 93.800.000 94.2m.000

Sekretariat
Direktorat
lenderal lndustri
Agro

Kegiatan Penyusunan
dan Evaluasi Program
Penumbuhan dan
Pengembangan
lndustri Berbasis Agro

34.433.142 77.lm.0m 76.100.000 82.100.m0 87.1m.000

4A

179.500.000



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Direktorat lenderal lndustri Agro Tahun 2ozo-2024 disusun dengan
mengacu kepada RPJPN 2005-2025, RPJMN tv (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014
tentang Perindustrian, Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional 2015 - 2035, Kebijakan
lndustri Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024. Rencana
strate8is Direktorat lenderal lndustri Agro merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktoratlenderal lndustri 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 stakeho/der, perspektif customer, perspektif interno I process dan perspektif /eorn ond
growth. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis maka ditetapkan
indikator kinerja dan tar6et kinerja dari tujuan dan masing-masing sasaran strategis.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri agro nasional tidak semata-mata
bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal lndustri
Agro. Kesuksesan pembangunan industri agro nasional membutuhkan dukungan dari seluruh
pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas.
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Tl M.nlntl.tny. p.r.n lndutttl .!ro d.l.m pcr.koromlrn n.slon.l
1
2
3
4

P.rturnbuhan PDB andustri aSro
xontrlbusi POB ind ustri .gro ter ha da p PDB naiiona I

Jumlah t€na8a k€rja direktor industriagro
Nilaiekspor

d

a
t
o

et--o
=

z

o

t--

sP1 ManlnaLtrya d.ya r.lnt d.n k mandlrlan lnduttl
aaro

1 Pars€ntaiatena8a karia ditcktor lndultri aSro
terhad.p totalplkcria

2 Produktivltas t.naga keria s.ltor lndustriaSro

3
4
5

Produktivlt.s r.ktor industrl agro
llil.a r..ll3asi invGtasl industri agro
P.ningkatan p€menuhan lebutuhan bahan baku
lndu,trl.gro

Sp2 Pcntu.trn lnpl.m.nt.tl M.klna lndon.tla 4.0
raktor lndurtrl atro

1 Jumlsh prruaaha.n d.ng.n nil.l lndon.lla
lndurtryrl.0 R.adin63lnd.r (lNol4,0) l3.o di
tdtor Indu3trlatro
Kohtrlbusl alspor produk lnduttrl agro
bcrtcknololl tin88l

2

sP3 ManlnaLtnya kamrmpu.n lndu.trl.aro
dala6 n.aarl

1

2

Tlngkat l(ompoi.n Dalam Nctcri (TKDN)
(Rerat. T.rtimbangl

Penlngkatan jumlah produk hilir industri agro

Sp{ Mrnlntk.$y. p.nau.t..n p.!.r lndu.trl raro

1 Pertumbuhan ekpor produk industrlatro

2

3

4

Nootriburl lkspor produk lndurtri aSro t.rh.d!p total
rkspor
R.rlo impor b.han balu industri atro tcrhad!p PoB
,aktorindustri non mltar
P.6.nt 3. paru$haan yang m.lakukan tindak lan,ut
peninSkatan ekspor

sPt M.hlntt $y.t rntmp!.n lndu.t .aro d.l.m
naaarl

fintk.t Kompon.n o.l.m Nlgerl (TKD N ) (Rcrat.
T.rtimb.ng)
Peninlk.tan juml.h produl hillr indust.l .8ro

1

2

sP5 T.r,al.natr.anya u rsn pomarlntah.n dl
bld.na lhdurtl .tro y.na barday. r.lna dan
b.*al.nlut n

1 Kcrja same scktor lndustriaSro yanS altif ditkuti

SP, M.nlnak tnYa p.na.nd.ll.n dan p.na.w.!.n ..ktor
lnduttrl a3ro

1 Partandali.n dan pengawaian lndu li dlrlktor
lndu3trla8ro
Evalua!l p.mbarlakuan kabliakan s€ltor industri a8ro2

SP8 Tcrwuludny. ASil Dl.rktoTat l andar.l lndu.trl
Aaro y.ht pror.tlon.l drn bark.prlbrdl.n

1 lndak! lompctcnsi, prof6donal, d.n integrltat
pc8awal Dircktorat Jcndcral lndustrl A8ro

SPg McnlnSkrtny. kualltat pGl.y.n.n drt. d.n
lnformarlr. kt r lndultIl.tro

1 Parminta.n dat. dan lrform.rl rt.k.holdcr y.nt
d.p.t dlp.nuhi

splo Tcrwurqdnyr blrokr.rl Dk.ltortt Jrndar.l lnd ultrl AIro y.n3 .Lktlf, . fltl.n, d.n
b.rorl.nt .l p.d. l.y.n.n p.lm.

1 Nil.l IKPA Direktorat Jenderal lndustri ASro

2
3
4

5

6

i{ilal Lpor.n K€uan6an Dk.ktor.t l.nd.ral lndustriAtro
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TinSkat kepuasan pega wai ataa ketersedlaan dan pemellharaan sarana dan prasarana
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TABEL 1. MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO TAHUN 2O2O.2OI4

T.rl!t dbu?rcAtafil
X!glatan

Turu.n/s.r.r.n Proar.m/s.s.r.n N.il.t nlndlk torxlttc4.
zo20 2021 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Unft OrI.nlterl p.l.tt.n.

DIREKTORAT TEI'IDERAL INDUSIRI AGRO
ProSr.h Nll.lTrmb.h dan D.y.5.lni lndu.lrl 54.098,389 450,000,000 450.000.000 450,000.000 450.000.0o0
Tulurn

rj Manlngkatny. plran lnduttrl agro dalam parakonomlan nrslonal
1 Pertumbuhan P0B indultri atro 6,02 6,37 7,27 8,30 8,81 % IHHP IMHIP
2 (onvibusi PoBlhduitriaBrotcrhadap PDBn.slonal 8,99 9,21 9,50 9,79 10,09 IHHP IMHLP Min
3 Jumlah t€na8a terja disektor indus$iarro 9,O2 9,35 9,75 10,22 10,75 Juta OranS IHHP IMHLP M
4 Nil.i.lspor produk induski a8ro 52,36 57,O5 62,42 68,45 75,16 IJSD Milyar IH HP IMI]LP

sP1 M.nlnikitny. d.y. t.ln! d.n kcm.ndlrhn lndurtrl.Sro
1 Pcrr.ntas. t n.g. kcrF diiektor industriaSro terh.dap

totrlp!k.ri.
7,O7 7,73 7,25 7,38 7,57 % IHHP,IMHLP, Mint.mg.r

2 Produltivitr3 tcn.g. l.rja s.ktor industri atro 115,1 119,6 123,O 126,2 129,8 luta Rupi.h/
or.ns,4ahun

IHHP, IMHIP, Mintcmt.r

3 Produktjvltas e.ltor industrl.gro 7,19 1,83 1,88 1,92 7,97 Nilai IHHP INlHIP M
4 Nil. i realisasi invest si industri atro 90,73 115,43 152,62 204,56 279,45 Rp Trilyun IH HP IMHLP
5 P.ninBIatan pch.nuh:n lebutuh.n bahan baku indu3tri

aSro
1 1 1 1 S.tditj€n lA

P. Bpc ktlf Csrtoi,at
sP2 Pantuatrn lmplamantarl Mal(lnr lndonGala 4.0 raktor lnduttd

1 Jumlah prrusehaan d.ntan nll.llndon.ria lndu3ky 4.0
R..dlncas hd.x (lNDl 4.0) : 3,0 di s€Itor indusvirEro

11 13 15 18 21 lMHLP,lVint mSar

2 Kont ibusilkpor produl lndurtri a8ro b.rt lnologi tin$i 1,67 1,68 1,59 7,70 1,71

sP3 McnlnSk tny. k m.npu.n lndu*rlrgro drhm n.8crl
7 TlnSkat KomporEn D.hm Nrg.rlIIXDN) (R.rat

T..timb.n8)
54,75 55,85 s6,97 58,10 59,21 % IHHP

2 Penlngkat.n jum la h produt hilir lnduitri.gro 43 Diverslffkasi IHHP,lMHtP, Mintcmtar

sP4 M.nln3k tny. pcntu.t.rn p.s.r lndurtrl.aro
1 Pertum buh.n .kspor produl industrlaEro 8,31 8,97 9,40 9,67 9,80 % IHHP,IMHLP, Mjntemsar
1 Xontrlbusi cktpor produl ind$ttl.gro t rh.d.ptotil

.lrpor
29,72 30,08 30,89 31,46 31,59 aA IHHP, IMHLP, Mintemtar

3 R.slo impor bahan baku industri a tro terh.da p PDB s.ltor
industrinon mla.s

5,82 5,74 5,6S 3,54 5,40 % lHHP,lMHtP, Minte;Sar

Persent se p.rus.haan yang melalukan tindal hhjirt 5 5 5 5 5 % Sctditj€n tA

P cttpcktll lnl.,na I Pto(.tt
sPs T.n!dhny. k b[:k n pamb.ngun.n ln.lurtd.tro y.n3lfcltlf

1 R.ncang.n p.raturan kebiialan s.*tor industrl.Sro yan8
diselc$ikrn

11 13 14 15 0a Sctditj.i tA

sP6 TaBalGn3taranya urusan pamrrlntahan dl bldan3 lndurtrl agro
y.ng b.nl.y. ..lna d.n bc.k l.nlut n

1 X.ria sama s.ktor industria8ro y.o* aktifdiiluti 96 91 98 99 100 0a 8!!ltien rA
5P7 M.nlnSrntny. p.nt.nd.li.n d.n pcnt.uen r.ktor lndustrl.gro

1 Pcn8endalian dan pcngawasan ihdustri di 3ettor industri 40 57 17 83 IHHP,IMHLP, Mihtem8.r
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LrSat Alokasi
2024

Protrrm/
K.gl.trn Tulu.n/Sas.r.n Protrrm/Sasar.n K.Sletan/lndlkrtor Xln.rja

2020 2021 2022 2023
Satuan

2020 2021 2022 2023 2924 Un lt OrSahlt.rl p. t.k!.n.
1 1 Kebij:kantvaluasi pemberlakuan lebijak.n s€ttor indu3ttl agro 1 1 S€tditjen tA

P.rp.lnll Leom & Gtowth
sp8 T..rvurudny. ASt{ Dlrcktor.t l!nd.r.l lndu.Ll Aaro y.na

prorcdon.l d.n bcrtcprlb.dl.n
1 70 /l 73 16 80lnd.ks komp.t€nsi, proflssion l, dan int g.it s pc6.w.a

Ok.Ito.at llndrr.l lndustri Agro
S.tditjcn lA

sP9 M.nlnikatny. ku.lltrr p!l.y.n.n d.t d.n Intorm.rl .cktor
1 71 72 73 74 75 %Pcrmint .n d.t d.n iniorm.si rta*.hold.r y.ntdap.t

diFnuhl
S€tditjcn tA

sP10 T. uJudny. blrckr..l Olr.ktorrtJ.ndGr.l lndu3trl Aaro yrnB
.fcktlf, allrl.n, d.n b.rorl.l1t.sl p.d. hyrn.n prlm.

1 81,5 82 Nil.iNilai IKPA Dir.ltora t ,ender.l lndustriAgro 80 80,5 81
2 Nilai Laporen K€uant.n Dn.ltor. t Jcnd.ra I lnd$trlAgro 83 84 85 86 a7 Nilai S€tdltj.n lA

3 lnd.ks Pcn.r:p.n M.n.icm.n Risiko (MR!) Dk.kror.t
J.ndcre I lnduitrl Asro

3,1 3,4 3,5 3,6 SltditFn tA

Pcr!.nt s. hll.l p.ngrlola.n 8MN Erh.dap totel.s.t
la nc. r Dlrcktor. t l.nd€ra I lndusli ASro

77 12 73 74 15 % s€tditj.n ta

5 Nilai kearsip.n Dircltoratrcnd.r.l lndustrl Asro 75 77 7A 79 80 Nilai Setd
85Tin8lat k.puas.n pcSalrai atrr kct rs.diaan dan

pam.lihar.an seram dan prasarana
81 82 83 E4 % ktditFn lA

5P11 Mrnlnak tny. ko.llt r p.cnc.n..n, plnycl.ntt.r..n d.n
Gv.lu.3l prctr.m kcil.t n p.d. DlEkto r.t l. nd.r.l lndurtrl Atro

91 91,5 .aL Tin8lat l.r.suslan dolum.n p.rcncenaan d.ngan r.ncana
proSram dan kc8iat n prloritrs n.sional

96 96,5 IHHP,lMHI-P, MintcmS.r,
Setdi

). Nilal Sistcm Aluntabillta. Kin.rF lnst nsi P.mcriht h
(SAXIP) Dk.ktor.t Jend.r.l lndu3trl ASro

1a 78,5 79 19,5 80 Nilai IHHP,IM HLP, Mintemtar,
Setdltj.n tA

DIREfiORAT INDUsTRI HASIT HUTAiI DAiI PERXEEUNA}I
5.426,866 110,,$0.000Kc8l.t I Prnumbuh.n d.n Plnt.rDb.nt.n lndurtrlH.dl Hutn d.n 190./O0.0O0 130.4O0.000 130,400.000

Tulern
rl Mcnlnalntny. p.r.n lnduttrlh.rllhut h d.n pcrk bu6.n d.l.d

p.ralonomlan narlond
1 P.rtumbohan P08 lndustri hasil huta n dan p€rk.bun.n 2,75 3,13 4,76 5,17 %

2 XontrlburlPoB hdustri h.sll hutrn dan pcrkcbunrn
t.rh.d.p P0B n.sional

1,39 1,35 1,32 1,28 1,25

3 Juml.htcnaS. Ieridlr.ltorlndustrl h..il hutand.n 3,30 3,41 3,55 3,72 3,91

Nil.i.kspor produt Indu3tri hasil huta n dan p.rk.bunan 15,87 17,49 19,34 21,43 23,75 UsD Milyar

Pc p.rnll Sldkhold.t
st(1 M.nlnthtnya d.y. ..lntdrn k m.ndlrlan lndu.trl h..llhutn

dan pcrlabunrn

1 2,64 2,69 2,13 %Pcri.ntrse tena8. l(cria dis€ltor lndustriharilhutrn dan
p.rlcbun.n t rhadap totel plk.rja

7,56 2,60

2 Produltlvitas t na8. k.rF i.ltor lndustri h.sil hut n d.n 50,54 51,46 52,77 54,76 s1,38

3 Nila i realisasi invdtasi industri hisil huta n da n perkebun. n 1s,35 43,13 t5,25 71,21 93,68 RpTrilyun
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T.r8ct Alok.rl ribuProlr.m/
x.glatrn Tuju.n/ser.r.n ProSnm/S.ser.n X.tlat n/lndlk tor Xln!rr.

2020 2021 2022 20242023
Saturn

2020 202L 2022 2023 2o24 U nIt Orgrhlaatl pa la klana
P.np.ktll Cuitom.r

sx2 Plnju .n lmpl.ln.nt.d M.IIn; lndon.d. 4,0 dl 3rktor lndurtri
h..ll hutrn d.n pcrklbun.n

1 Xontrib'rilclrporprodul indurtri hasil hutandan
D.rl.bunan bcrteknoloai tinatai

1,61 1,68 1,59 1,70 7,77

sx3 Mcnlnal, lny. k.m.mpu.n lndurtrl h.rllhutrn drn p..bbun.n
d.hm n.a.rl

Tinsk.t Komponen Dal.m N.8.rl (TXDN) {R.ra ta
Tertimbanr)

34,75 5S,85 56,91 58,10 59,27

2 P.nintk.t n juml.h produk hllk industrih.sllhut n d.n 2 2 2 2 2 Div€rsifikasi

sx4 M.nlnalqtny. pcnau..ran pa..r lndu.trl h.rll hulrn d.n
parkabuDan

1 P.rtumbuhan .lspor produk lndurtrj harll hut n d.n
park€bunan

9,67 10,23 10,50 10,19 10,82 %

2 Kont lburl rkrpor produl lndustri hasil hut n dan
pcrkebun.n t rhadap totelrlspor

8,82 9,22 9,85 10,01 %

3 R.sio impor b.h.n b.ku indust ihasilhut n dan
plrlebun.n t rhad.p PDB s.ktor industrinoo mi8.s

2,23 2,13 2,02 1,91 1,79 %

P.$palnll lntqno I P ro..tt
st(5 Manlnlkttnya pantandallan dan pantawa n t.ktor lnalurtrl

h.rll hutn d.n p.?kcbun.n
I Pcng.nd.ll.n dan peng:was.n lndus$idl*ltor indust l

h.sllhut n drn p.rk.bunan
5 10 77 19

P.Rp.l\tll L.on I Gtourth
sI(5 MGnlntkatny. ku.llL! p.nn6. .n, pcnyll.nttt .n d.n

Gv.lurrl protr.m halrt n p.d. Dlitkto.at lndurtrl H..llHutrh
drn Par*abunan

1 Tln8kat k.!.suaian dolumcn p.rencanaan d.nten r.nc.n.
proaram dan k.tiatan prlorlte! na.ional

95,5 91,596,5 97 %

Nil.iSl.t.m Akont bilitas XlncrF lnst nsiPrm.rint h
(SANIP)Dir.ktor.t lnduitrl Halll Hut n dan Pcrkcbunan

78 78,5 19 79,3 80 Nilai

DIREKTORAT IITOUSTRI MAXANAI{, HASII. LAUT DAII PERIKAI{AIII
l(aglatah Pcnumbuhrr dan P.nganbanSan lndurtrlMakanan, Hsll Lrutdan 5,887.338 179.500.000 105,100,000 143.700.000 138.300.mo
TuJurn

rl M.nlnthtiy. pcr.n lndu rl n.krnrn, li.rll l.ut d.n p.rlkrnrn
dalam p!rakonofi lan nallonal

1 P.rtumbuh.n PoBlndustsim.k.n.n, hesillautd.n
p.rlkan.n

7,22 7,49 9,958,37 9,44 %

2 Kontribusi P08 lndustrl me k.n.n, haslll.utd.n pcrikanan
Erh.dep PDg nisional

6,42 5,59 7,O2 7,34 7,58

3 lumlah ten.8a kerje disektor industri makanan, haril Iaut 4,89 5,08 s,31 5,S8 5,89 Jut OranS

4 Nilai ekspor produk industri m.kan.n, hasil lautd.n
p.rilan.n

32,93 35,13 38,93 42,53 46,52 UsD Milyar

sxl M.nlnik.tny. day. r.lnad.n k rnrndlrl.n lndudrl ln.k n.n,
h.rll l.ut d.r p6dkrn.n
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T.r8.tTuJu.n/S$.r.n Protr.m/sarar.n X.gl.tanllndlkator l(ln.rJa
2020 2021 2022 2023 2024

S.tu.n
2020

Prca'.ml
Kcglrt n 202L 2022 2023 2024 Un lt Org. n t5.rt p.takl.n.

I Pcrsentar ten.Ea kerja disektor industrim.k.nan, hasil
lrut d.n p€rikanan terh.dap total pelcria

3,80 3,87 3,95 4,O3 4,11

Produttivitas tcnata kerja i.ktor industri me k.n. n, hasil
lautdan plritanan

155,2 762,4 168,9 175,3 182,2
oranslrahun

3 41,79 55,51 '15,23 141,O2 Rp TrilyunNila i realirasl lnv.stasi industrl m a ka nan, hasll la ut da n
p.rikan.n

104,20

P.rtp.ktlf Curton .r
sx2 P.n3u.trn lmpl€mrnt.rl M.ldnilndon.dr4,0dl r.ktorlndBtri

.krnin, heslll.ut d.n p.rlbn.n
7 iuml.h p€rusah.a. d.n8rn nil.ilndon.sia lnduslry 4.0

R.adin.r! lndcr (ltl Dl 4.0) : 3.0 di scltor induttti
makanan, h.sll laut dan p.rlkanan

5 5 7 8 10

st(3 M.nlnakatny. l.nrmpu.n lndu3H m.k n.n, h..ll hutd.n
paalkanan dalam naScrl

Plningk.t!n iuml.h produk hillr lndustrimal.nah, h.sil 1 1 1 1 Diversiffk.5i

sKrl Mrnlnjkatnya pcniu.t an parar lndu rlmala n, htllllautdan
P.rtum buh.n .kspor produl industrimakanan, haslllaut 7,a5 8,49 8,95 9,24 9,40 0A

2 18,31 19,54 19,62Xontribusi ekspor produ* industri makanan, hesil laut dan
perikanan t.rhadap totel.kspor

18,84 19,77

3 fu.io impor b.h.n baku industtifi.lanan, h.sill.ut dan
p.rlkanan tcrhed.pPDBscktor industri non m18.3

3,15 3,18 3,21 3,20 %

Pct p.itll Iol.rnol Ptoc..t
sK5 M.nlnthlnyr pcnt.nd.ll.n d.n p.nt.w.r.n .Gktor ln.lunrl

makanan, haalllaut dan pcrlkan.n
1 P?ntendaliin dan pcnt.w.i.n lndustri di r.ktor industri

m.k.n.n, hasll l.ut d.n p.rik.n.n
20 30 40 45

,.Ep.ktlt laom I Grorrytt
5X5 Mcnl[k.tny. ku.llt.r p!.!n..nt.n, p.ny.l.n8t.r.ln d.n

lvrlu.rlprctr.m k tl.trn p.d. Olrcktol.tlndurtrlM.k ..n,
TlnSk.t l6.su.lan dokum.n plrenc.ana.n dent.n rcnc.ne
prc8ram dan laliatan prlorltas narlonel

95,5 96 96,5 97 97,5 %

2 Njlai Si3tem Akunt bilitai (incrF lnrr.nsi Pcmcrlnteh
(SAXIP) Dlr.ktor.t lndultrl Mekan.n, Hasll Laut din

78 18,5 19 79,5 80 Nilai

DIREIfiORAT II{DUS'RI MIiIUMAI{I HASILTEMBAKAU DAI{ BAHAN PETIYEGAR

KcSl.trn p!numbuh.n dan Pangcmb.ng.n lnduitrl Mlnun.n, H..llTamb.kru d 7.351,O43 83,000.000 78.i100.000 93.800.000 94,200,000
Turu.n

I M!nlnSkttny. p.r.n lnduirlmlnum.n, h.rlltcmb.k u d.n
bahan pGry.rra dalam p!rulonomlan narlon.l

1 P.rtumbuh.n PDB industri minuman, hasiltcmb.lau dan 3,29 3,15 4,62 5,40 5,17 %

2 Xontribusi PDBindustra minuman, h.salt.mbakau dan
bah.n p.nyetar tcrhrdap PDB n.sional

1,17 1,17 1,16 1,16 oA

3 Jumlah ten.ta k.rF dis€Itor industriminuman, ha6il
t€mbek.u dan bahan peny.8.r

0,83 0,92 0,960,86 0,89 Jr,t oranS

4 Nil.i ckspor produl industsi mlnum.n, h.sil tcmbil.u dan 3,55 3,83 4,15 4,50 4,89 USD Milyar

PG np! ktl, ,tfolrhoidat
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T.rt.t Alok 3lPro8r.m/
xlgl.tan TuJu.n/S.irran protr.n/S...r.n K.gl.t n/lndlk ior l(ln.rr.

2020 2021 2022 2023 2024 2020
Satuan

2021 2022 2023 2o24 UnltOr:.nlsast P.l.ken.
sxl Mcnintk.tny. dry. i.ini den kcmandlri.n lndurtrl mlnqm.n,

1 P€rsentls. t.na8a kerF dlseltor indusui minunan, hasil
temb.l.u dan bEhan peny.8.r brhadap total pclerja

0,65 o,5s 0,55 o,67 o,67 %

2 Prdultivitas tlnata kcria scktor industri mlnuman, hasil
t mbakau dan b.h.n p.ny!8.r

145,67 148,33 1S2,09 ,-91,85 165,38 Juta Rupiah/
orans/Iahun

3 Nilai realir.ri inv.stasi industri minuman, hasil tembak.u
dan bah.n p.nyerar

13,59 17,18 27,15 29,74 39,16 RpTrilyun

Parrp.ldt Curtom.t
sx2 P.n8u.t n lmpl.m.nt d M.klnt lndon..l.4.0 dl.lktor lndurtrl

nlnun.n, h.rllllrnb.k u d.n b.han p.ny.8.r
1 Jumlah peru$haan dcntan nll.ilndonBia lndu.hy 4.0

Readlnes. lnd.x(lNDl 4.0): 3.0dis.ttor lndustrl
minuman, htsillembakau d.n b.han penycEer

6 1 8 10 11

sK3 Manlnlkatnya kam.rnpurn lndurtrl mln{rman. harll t!nbakau
drn b.h.n pGnycirr d.lam n.3!rl

1 P.ninSk.tr n juo lah p.oduk hlllr lndu.tri minumen, hasil
tcmb.kau dan bahan p€nyc8:r

1 1 1 DivcElffk.rl
Produk

s(4 M.nln8k.tny. p.ntu.r..n pit.r lnduitd lnlnum.n, hrdl
7 Pcrtum buha n .l.por produk lndustriminum.n, hasil

t€mb.k.u den b.h.n p€nycSar
1,O7 1,70 8,71 8,50 8,70

2 Xontribusiekspor produkindustrl minum.n, hasil
t mb:kau d.n b.h.n pnyetar terh.d.p totalckspor

1,98 2,O2 2,05 2,O7 2,06 %

3 Rario impor l,.h.n b.lu indutttlmlnum.n, h.silt mbahu
dan bah.n pcny!8ar t rh.drp PDB scktor lndust lnon
misas

0,43 o,41o,43 o,43 o,42

P.ttpahill I ha., no I P toa.t,
sx5 M.nlnak tny. p.na.nd.lhn d.n plntrwa.n !.ktorlndurtrl

mlnumrn, h.rilt mb.kru d.n b.h.n p.ny.t.r
1 Pengcndalian dan p€ntaw.san iodurvi di s.ktor industri

minuman, hasiltembal.u dan b.han pcny.tar
15 17 20 15 30

sl(5 Mcnlntbtnyr kurllt.r pcnrnc.n..n, p.Dycl.nttrr..n d.n
cv.lu.rl protr.m katlrtrn p.d. Dlitklol|t lnduftrl Mlnqmrn,
N.rllT.nb.lcu d.h B.hrn Pcnyrtat

1 Tln8kat kesclualan dokumcn pcrcnc|naan denSan rcncana
proEr.m drn katiatrn priorltir nesional

95,S 96 95,5 97 97,5

NilaiSist m Alontabllltis Xin.ri. lmt nsi P.mcrint h

{SAXIP) Dircltorrt lndus&i Mlnulnan, H.silTemb.l.u dan
8.han Peny.Sar

1a 79 80 Nilai

JENDERAL INDUSTRIAGRO
Xatl.tth Pcnyu.unrn dan Ev.lu$l Prctl.ln Panunbuh.n dan P.na.hb.ntan
hdudrl B.rb.rl Atro

14,433,142 77,100,OOO 75.100.000 82.100.000 87.100.00o

Tuluan
't'j M.nlngk.tny. ku.llt r p!l.y.n.n S.kr6t rl.t Dlruktor.tJcnd.r.l

1 Tintlet kcpu.san p.gawai Dkcltorat Jend.ra I lndustrl
Agro.tzs plliy.n.n Slkrctari.t Dkcltorat Jendcr.l
lndustrlA8ro

a1 83 84 8581
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T.rtct lamPrognm/
Xctl.t n

Tujuan/sarar.n Progam/s.sann Xagletrn/lndlk tor (lncrj.
2020 2021 2022 zo21 2024

Satuan
2020 2021 2022 2023 2024 Unlt OrSanlsari pGt.klana

P.riprktlf gol.hord.t
5l(1 M.nlntk tny. d.yr Elnt dan k m.ndirl.n lndurtrl.Sro

1 P.nintk.t n pcmenuhan lebutuhan bahan b.lu indusui 1 1 1

sK2 M.nlryhtny. p.ntu8..n p.i.r lndu3trl.gro
1 P.rslntis. pcrur.haen yrnS mcl.l(ulan tind.klanjut

prnlntk.t n akspor
5 5 5 5 5

sK3 T.rvujudny. A9l{ Dlr.ktor.t ,Gnd.r.l lnduirl Aaro y.ni
prof!.lon.l d.n t.rbprlb.dlm

I lndlks kompct nsi, profo5sion.l, den int trltas pcSawai
Dirlktont Jcnd.r.l lndustri ASro

70 /1 73 80

st(4 M.nlntk tny. ku.llt r p.l.y.n.n d.tr d.n lntorm..lr.ktor
lndu(rl.3ro

1 P€rmint .n d.ta dan lnformasl rtaleholdcr y.nSdapat
dipcnuhi

71 72 13 14 l5

?.tt?aktll I na.'nol P rocats
sx5 T.n!dl.ny. hbli.k n p.mb.n8un.n lndurtrl.8ro y.ntGt ktlf

1 R.n.angrn p.r.tur.n kcbijek n 3.ktor indultri.tro y.nt 11 72 13 74 15

5K5 Tcruhnalrr.ny. uru.rn pcm.rlnt h.n dl bldrnS lndun .3ro
y.nt lr.rd.y. r.lna drn bcrkcl.njut n

1 X.rj. s.ma s.ktor indultriatlo y. nB ,ltif dlituti 95 91 98 99 100 %
sN7 M.nlryhtny. pGnt.nd.ll.n d.n p.nt.w.rrn $ktor lnduttrl.tro

1 Ev.lu..i p€mbcrl.lu.n l.bii.l(ao r.ktor induitri.tro 7 1 7 K.biFran

sx8 T! uludry. blrokr.d Olr.ktorrt ,.nd. r.l lndurtrl A8ro y.h3
.r.ktlf, cn.hn, drn b.rorl.ntr.l p.d. lry.n.n prlm.

1 NilailKPA 0irektora t Jenderi I lndustriAsro 80 80,5 81 81,S 82 Nilai
? Nilalt poran Xcu.n8.n Dlr€ltoret J.ndlra I lndu3tri Agro 83 84 85 86 a1 Nilai

3 lndeks P.n.rapan Manajemcn Rlsilo (Mnl) Dir.ktor.t
Jendcr.l lndustrl Atro

3,3 3,4 3,S 3,6 3,7

4 Pcr!.nt sc nll.l penSllolaan 8MN t.rhadap totllar€t
l.nc.r Dk.ttor: t J.nd€r. I lndustri Arro

77 72 73 ts74

5 Nila i kr. r.ipa n Dir.ktor.t J.nd€ra I lndustrl ASro 16 77 78 79 80 Nilai
5 nnght k.pu...n pc8.waiat s lctlrs.djaan d.n

pcm.llh.r.an aarana dan prasarrna
81 83 84 85 %

sK9 M!nlngkatnyr kualltit p!n!ncanaan, pcnyalanSiaraan dan
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2020 2021 2022 2023 2024
Tj.1 Pertumbuhan PDB 

industri agro
% 6,65 6,02 6,37 7,27 8,30 8,81 Peran industri agro dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan 

laju pertumbuhan PDB industri agro, peningkatan kontribusi industri agro 
terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri agro, dan nilai ekspor produk 
industri agro.
PDB industri agro merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan sektor industri 
agro dalam jangka waktu tertentu. PDB industri agro terdiri dari sektor industri 
makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri kayu, industri 
kertas dan pencetakan, serta industri furnitur. 
Data pertumbuhan PDB industri agro menggunakan data yang dipublikasikan 
oleh BPS pada awal tahun anggaran berikutnya

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

Nilai PDB sektor industri agro (industri 
makanan dan minuman, industri 
pengolahan tembakau, industri kayu, 
industri kertas, industri percetakan, 
industri furniture) ADHK

Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulanan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

Tj.2 Kontribusi PDB 
industri agro terhadap 
PDB nasional

% 8,74 8,99 9,21 9,50 9,79 10,09 Kontribusi PDB industri agro merupakan besarnya peranan jumlah PDB industri 
agro dalam membentuk PDB nasional. Menurut tren pertumbuhan PDB tahun 
2015-2019, sektor industri agro merupakan sektor yang memberikan kontribusi 
terbesar dalam perkembangan PDB industri pengolahan nonmigas sehingga 
diharapkan pertumbuhan PDB sektor industri agro terus didorong dapat tumbuh 
pesat

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

- Nilai PDB ADHB sektor industri agro
- Nilai PDB ADHB nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulanan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

Tj.3 Jumlah tenaga kerja di 
sektor industri agro 

Juta Orang 8,78 9,02 9,35 9,75 10,22 10,76 Sehubungan dengan sektor industri agro merupakan kontributor terbesar dalam 
PDB nonmigas, sektor industri agro diharapkan menjadi leading sector  yang 
mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah 
tenaga kerja yang terserap di sektor industri agro dihitung menggunakan data 
Sakernas.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor 
industri agro dari Sakernas

Jumlah Tenaga Kerja sektor industri agro 
(Sakernas)

Badan Pusat Statistik (BPS) Bulan Februari dan 
Agustus

Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

Tj.4 Nilai ekspor produk 
industri agro

USD Milyar 48,46 52,36 57,05 62,42 68,45 75,16 Total nilai ekspor produk-produk sektor industri agro berdasarkan data yang 
dikeluarkan BPS

Berdasarkan nilai ekspor produk industri agro 
dari BPS

Nilai ekspor produk industri agro Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulanan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP1.1 Persentase tenaga kerja 
di sektor industri agro 
terhadap total pekerja 

% 6,97 7,01 7,13 7,25 7,38 7,51 Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro dimaksudkan untuk 
meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh 
pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan 
kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi 
industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai 
tambah, daya saing, dan kemandirian industri agro. 
Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro 
merupakan salah satu indikasi bahwa industri agro semakin mandiri, maju, dan 
berdaya saing. Persentase tenaga kerja di sektor industri agro terhadap total 
pekerja dihitung menggunakan data Sakernas

Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Agro 
dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%.

- Jumlah tenaga Kerja Sektor Industri 
Agro
- Total tenaga Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulanan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP1.2 Produktivitas tenaga 
kerja sektor industri 
agro

Juta Rupiah/ 
Orang/
Tahun

112,7 116,1 119,6 123,0 126,2 129,8 Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri agro, maka 
semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa.  Untuk itu, 
maka penyediaan SDM industri agro yang terampil menjadi salah satu yang 
menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing 
industri agro.
Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri agro merupakan pembagian 
antara nilai tambah sektor industri agro dan jumlah tenaga kerja di sektor 
industri agro.

Produktivitas tenaga kerja sektor industri agro 
didapatkan dengan pembagian antara PDB 
industri agro harga konstan  dan jumlah tenaga 
kerja di sektor industri agro dari Sakernas

- PDB industri agro (harga konstan)
- Jumlah Tenaga Kerja sektor industri 
agro

Badan Pusat Statistik (BPS) - Nilai PDB = 
triwulanan
- Tenaga kerja = bulan 
Februari & Agustus

Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP1.3 Produktivitas sektor 
industri agro

Nilai 1,56 1,79 1,83 1,88 1,92 1,97 Produktivitas sektor industri agro merupakan pembagian antara nilai output 
dengan nilai input antara (intermediate input) di sektor industri agro besar 
sedang.
Nilai output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri 
meliputi: barang yang dihasilkan; tenaga listrik yang dijual; jasa industri yang 
diterima dari pihak lain; selisih nilai stok barang setengah jadi; dan penerimaan 
lain dari jasa nonindustri. Sedangkan nilai input antara meliputi: biaya bahan 
baku; bahan bakar, tenaga listrik dan gas; dan sewa gedung, mesin dan alat-alat

Nilai Output Sektor Industri Agro Skala 
Menengah Besar dibagi Nilai Input Antara 
Sektor Industri Agro Skala Menengah Besar

- Nilai output sektor industri agro skala 
menengah besar 
- Nilai input antara sektor industri agro 
skala menengah besar

Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulanan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP1.4 Nilai realisasi investasi 
industri agro

Rp Trilyun 70,21 90,73 116,43 152,62 204,56 279,85 Nilai Investasi sektor industri agro merupakan gabungan dari investasi PMA dan 
PMDN dimana nilai investasi PMA dikonversi menjadi rupiah. Nilai realisasi 
investasi di sektor industri agro berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Nilai Investasi PMA Industri Agro + Nilai 
Investasi PMDN Industri Agro

- Nilai investasi PMA industri agro
- Nilai investasi PMDN industri agro

Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM)

Triwulanan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP1.5 Peningkatan 
pemenuhan kebutuhan 
bahan baku industri 
agro

Komoditi NA - 1 1 1 1 Pada saat ini realisasi impor bahan baku lebih besar dari pada impor barang 
konsumsi, untuk itu perlu dilakukan kebijakan dalam rangka peningkatan 
pemenuhan kebutuhan bahan baku industri salah satunya bahan baku industri 
agro. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan terkait memberlakukan program 
hilirisasi komoditi agro diharapkan dapat mengurangi ketergantungan bahan 
baku industri pada produk impor

Jumlah komoditi industri agro yang menjadi 
prioritas dalam  Peningkatan pemenuhan 
kebutuhan bahan baku industri

-Komoditi prioritas bahan baku industri 
agro

Sekretariat Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Akhir Tahun Berjalan Maksimasi Setditjen IA

KLASIFIKASI PENANGGUNG 
JAWABDEFINISI/DESKRIPSI CARA MENGHITUNG JENIS DATA SUMBER DATA

PERIODE 
PENGUMPULAN 

DATA

TARGET
KODE TUJUAN/ 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN BASELINE 
(2019)

TABEL 2. PEDOMAN KINERJA RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO TAHUN 2020-2024

Tj Meningkatnya 
peran industri 
agro dalam 
perekonomian 
nasional

SP 1 Meningkatnya 
daya saing dan 
kemandirian 
industri agro



KLASIFIKASI PENANGGUNG 
JAWABDEFINISI/DESKRIPSI CARA MENGHITUNG JENIS DATA SUMBER DATA

PERIODE 
PENGUMPULAN 

DATA

TARGET
KODE TUJUAN/ 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN BASELINE 
(2019)SP2.1 Jumlah perusahaan 

dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 Readiness 
Index (INDI 4.0) > 3.0 di 
sektor industri agro

Perusahaan 8 11 13 15 18 21 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 Hasil pengolahan data 
Assesment INDI 4.0 dari 
SIINAS

Akhir tahun berjalan Maksimasi - Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP2.2 Kontribusi ekspor 
produk industri agro 
berteknologi tinggi 

% 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 Industri berteknologi tinggi adalah industri yang intensitas penelitian dan 
pengembangannya (research and development (R&D)) tinggi untuk menghasilkan 
suatu produk*. Industri ini ditandai dengan rasio pengeluaran untuk R&D 
terhadap nilai tambah bruto tinggi. Produk-produk industri berteknologi tinggi 
berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal 
ILMATE dan Direktorat Jenderal IKFT.
*Defnisi diambil dari referensi UNIDO, OECD dan WITS

Kontribusi ekspor produk industri 
berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor 
produk industri agro berteknologi tinggi dibagi 
dengan total nilai ekspor Indonesia

- Nilai Ekspor Produk Industri Agro 
berteknologi tinggi
- Total Nilai Ekpor Indonesia 

Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulanan Maksimasi Dit. IHHP

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

% 53,64 54,75 55,85 56,97 58,10 59,27 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

- Nilai rata-rata TKDN produk Industri 
Agro

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

Triwulanan Maksimasi Dit. IHHP

SP3.2 Peningkatan jumlah 
produk hilir industri 
agro

Diversifikasi 
Produk

NA 3 4 4 4 4 Semakin panjangnya akar pohon industri suatu komoditi dapat menunjukkan 
semakin kuat/dalamnya struktur industri komoditi tersebut.  Oleh karena itu, 
dalam rangka pendalaman struktur industri maka dilakukan kegiatan untuk 
mendukung terciptanya variasi produk turunan komoditi (diversifikasi produk). 
Dengan terciptanya diversifikasi produk baru yang dihasilkan di dalam negeri, 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan industri di dalam negeri 

Jumlah diversifikasi produk yang dihasilkan 
melalui pelaksanaan kegiatan 

Diversifikasi produk Realisasi pelaksanaan 
kegiatan yang dilaksanakan 
oleh unit kerja teknis (dapat 
dilihat melalui Laporan 
Triwulanan/LAKIP/ALKI/ 
SMART-DJA)

Akhir Tahun Berjalan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP4.1 Pertumbuhan ekspor 
produk industri agro

% -7,26 8,32 8,97 9,40 9,67 9,80 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 agro

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

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

Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulanan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP4.2 Kontribusi ekspor 
produk industri agro 
terhadap total ekspor

% 28,9 29,12 30,08 30,89 31,46 31,69 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 diindikasikan sebagai 
bentuk meningkatnya penguasaan pasar industri

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) Triwulanan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP4.3 Rasio impor bahan 
baku industri agro 
terhadap PDB sektor 
industri non migas

% 5,51 5,82 5,74 5,65 5,54 5,40 Rasio impor bahan baku sektor industri agro terhadap PDB sektor industri 
nonmigas diharapkan semakin menurun setiap tahunnya agar produk yang 
diimpor lebih memiliki nilai tambah

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

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

Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulanan Minimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP4.4 Persentase perusahaan 
yang melakukan tindak 
lanjut peningkatan 
ekspor

% NA 5 5 5 5 5 Dalam rangka untuk meningkatkan ekspor, selain peningkatan dari sisi produk 
yang diekspor maka juga perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM yang 
melaksanakan ekspor (SDM Perusahaan). Oleh karena itu dilaksanakan rangkaian 
kegiatan eksport coaching  dan business matching  di mana dalam rangkaian 
kegiatan tersebut SDM Perusahaan diberikan pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan ekspor maupun melakukan ekspor untuk pertama kalinya di 
perusahaannya.

Jumlah perusahaan yang melakukan tindak 
lanjut peningkatan ekspor setelah SDM 
Perusahaan tersebut mengikuti rangkaian 
kegiatan eksport coaching  dan business 
matching  yang dilihat dari peningkatan 
jumlah/nilai ekspor yang dilakukan maupun 
melakukan ekspor untuk pertama kalinya  
terhadap jumlah perusahaan yang mengikuti 
pelatihan

Perusahaan yang melakukan tindak 
lanjut peningkatan ekspor

Sekretariat Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Akhir Tahun Berjalan Maksimasi Setditjen IA

SP5 Tersedianya 
kebijakan 
pembangunan 
industri agro 
yang efektif

SP5.1 Rancangan peraturan 
kebijakan sektor 
industri agro yang 
diselesaikan 

% 10 11 12 13 14 15 Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke 
depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu 
dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman 
dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan 
sektor industri menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam pembangunan industri nasional

Berdasarkan rancangan  peraturan kebijakan 
sektor industri agro yang diselesaikan

Rancangan peraturan terkait sektor 
industri agro

Biro Hukum Akhir Tahun Berjalan Maksimasi Setditjen IA

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

SP6.1 Kerja sama sektor 
industri agro yang aktif 
diikuti

% 95 96 97 98 99 100 Dalam rangka mendukung peningkatan hubungan dan kerja sama luar negeri 
dengan melakukan penjajakan hubungan bilateral dengan instansi terkait di 
negara mitra, penyusunan kertas posisi/dokumen posisi dan partisipasi dalam 
forum dan kerja sama internasional, persiapan penyelenggaraan pertemuan 
internasional, koordinasi dengan instansi lintas sektor/antar kementerian, serta 
penyiapan materi (kertas posisi) khususnya dibidang kebijakan industri agro 
dilakukan upaya kerjasama dalam bentuk pemberian masukan posisi kerjasama di 
sektor industri agro

Persentase masukan posisi kerjasama yang 
dibahas terkait industri agro

Dokumen masukan posisi kerjasama 
internasional sektor industri agro

Bagian Hukum dan 
Kerjasama Setditjen IA

Akhir Tahun Berjalan Maksimasi Setditjen IA

SP2 Meningkatnya 
kemampuan 
industri agro 
dalam negeri

SP4 Meningkatnya 
penguasaan 
pasar industri 
agro

SP3 Meningkatnya 
kemampuan 
industri agro 
dalam negeri



KLASIFIKASI PENANGGUNG 
JAWABDEFINISI/DESKRIPSI CARA MENGHITUNG JENIS DATA SUMBER DATA

PERIODE 
PENGUMPULAN 

DATA

TARGET
KODE TUJUAN/ 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN BASELINE 
(2019)SP7.1 Pengendalian dan 

pengawasan industri di 
sektor industri agro

Perusahaan NA 40 57 72 83 94 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, serta pengawasan lainnya.

Jumlah verifikasi yang dilakukan terhadap 
perusahaan industri

Perusahaan industri yang dilakukan 
verifikasi 

Realisasi pelaksanaan 
kegiatan yang dilaksanakan 
oleh unit kerja teknis (dapat 
dilihat melalui Laporan 
Triwulanan/LAKIP/ALKI/ 
SMART-DJA)

Akhir Tahun Berjalan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar

SP7.2 Evaluasi pemberlakuan 
kebijakan sektor 
industri agro

Kebijakan NA - 1 1 1 1 Sesuai dengan amanah UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, peran 
pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan 
secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen 
perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam 
menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor 
industri nasional. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan industri yang 
efektif maka dilakukan evaluasi.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang disusun oleh 
Direktorat Jenderal Industri Agro secara lebih spesifik, sehingga dapat diketahui 
sejauh mana kebijakan yang disusun berdampak pada industri

jumlah Kebijakan sektor industri agro yang di 
evaluasi

- Kebijakan sektor industri agro yang 
dievaluasi

Bagian Hukum dan 
Kerjasama Setditjen IA

Akhir Tahun Berjalan Maksimasi Setditjen IA

SP8 Terwujudnya 
ASN Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro 
yang profesional 
dan 
berkepribadian

SP8.1 Indeks kompetensi, 
professional, dan 
integritas pegawai 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro

Indeks NA 70 71 73 76 80 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Ditjen Industri Agro 
adalah tingkat kompetensi SDM Ditjen Industri Agro yang diukur dari 
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas 
secara profesional, efektif dan efisien.
Pengukuran dilakukan melalui agregat dari berberapa variabel antara lain 
presentase pemenuhan standar kompetensi yang diukur dengan asesmen; 
presentase nilai kinerja pegawai minimal baik; presentase tingkat kehadiran 
pegawai; persentase  tingkat kepatuhan LHKASN/LHKPN; serta variabel-variabel 
lain sesuai dengan kebutuhan (penetapan variabel yang digunakan untuk 
penghitungan indikator kinerja dapat berubah yaitu bisa bertambah atau 
berkurang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi)

Rata-rata persentase Nilai Kinerja pegawai 
minimal 'Baik', tingkat kehadiran pegawai dan 
tingkat kepatuhan LHKASN/LHKPN.

- Nilai Kinerja pegawai kategori 'Baik'
- Tingkat Kehadiran Pegawai
- Tingkat Kepatuhan terhadap 
LHKASN/LHKPN

Sekretariat Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Akhir Tahun Berjalan Maksimasi Setditjen IA

SP9 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan data 
dan informasi 
sektor industri 
agro

SP9.1 Permintaan data dan 
informasi stakeholder 
yang dapat dipenuhi

% 51,61 71 72 73 74 75 Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dalam 
penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan. Untuk itu, Direktorat 
Jenderal Industri Agro diharapkan memiliki data dan informasi khususnya data 
industri yang akurat, lengkap dan mutakhir

Persentase jumlah pertanyaan masyarakat yang 
dijawab oleh admin pada laman website 
Kementerian Perindustrian terkait industri 
agro

Kinerja Tim PPID pada aplikasi 
Pertanyaan Masyarakat Intranet 
Kementerian Perindustrian

Data kinerja PPID website 
Kementerian Perindustrian 
di Intranet

Triwulanan Maksimasi Setditjen IA

SP10.1 Nilai IKPA Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Nilai 79,16 80 80,5 81 81,5 82 Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk 
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian 
Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas 

Nilai rata-rata dari 13 indikator aspek 
pelaksanaan anggaran

Nilai IKPA Ditjen Industri Agro Data realisasi IKPA yang 
dapat dilihat pada website  
spanint.kemenkeu.go.id

Bulanan Maksimasi Setditjen IA

SP10.2 Nilai Laporan Keuangan 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro

Nilai 82,25 83 84 85 86 87 Merupakan penilaian laporan keuangan unit Direktorat Jenderal Industri Agro 
terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), 
Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penilaian menggunakan desk evaluation atas 
data-data Keuangan dan BMN dengan 
menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi 
penilaian atas empat unsur yang terdiri dari 
kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan 
dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian 
Intern yang dilakukan oleh Biro Keuangan 
Kementerian Perindustrian

Nilai Laporan Keuangan Ditjen Industri 
Agro

Biro Keuangan Kementerian 
Perindustrian

Tahunan Maksimasi Setditjen IA

SP10.3 Indeks Penerapan 
Manajemen Risiko 
(MRI) Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Indeks 3,26 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh 
mana penerapan prinsip prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh 
suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini 
dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, 
yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai 
karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan olek BPKP

Level MRI dinilai dengan memeperhatikan 
beberapa unsur dalam manajemen risiko, 
antara lain prinsip dan kerangka kerja 
manajemen risiko instansi, serta proses 
manajemen risiko di instansi tersebut

Indeks MRI Direktorat Jenderal Industri 
Agro

Penilaian mandiri level MRI 
Biro Keuangan

Tahunan Maksimasi Setditjen IA

SP10.4 Persentase nilai 
pengelolaan BMN 
terhadap total aset 
lancar Direktorat 
Jenderal Industri Agro 

% NA 71 72 73 74 75 Pengelolaan BMN meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri 
dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun 
guna serah/bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur), 
pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, 
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, 
hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi 
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, serta pengawasan dan 
pengendalian

Persentase Nilai Pengelolaan BMN Terhadap 
Total Aset Lancar Direktorat Jenderal Industri 
Agro

- Nilai Pengelolaan BMN Ditjen Industri 
Agro
- Total Aset Lancar Ditjen Industri Agro

Bagian Keuangan Setditjen IA Triwulanan Maksimasi Setditjen IA

SP10.5 Nilai kearsipan 
Direktorat Jenderal 
Industri Agro

Nilai 76 76 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 Ditjen Industri Agro Biro Umum Kmeneterian 
Perindustrian

Tahunan Maksimasi Setditjen IA

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

SP7 Meningkatnya 
pengendalian 
dan pengawasan 
sektor industri 
agro



KLASIFIKASI PENANGGUNG 
JAWABDEFINISI/DESKRIPSI CARA MENGHITUNG JENIS DATA SUMBER DATA

PERIODE 
PENGUMPULAN 

DATA

TARGET
KODE TUJUAN/ 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN BASELINE 
(2019)SP10.6 Tingkat kepuasan 

pegawai atas 
ketersediaan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 

% 80 81 82 83 84 85 Direktorat Jenderal Industri Agro melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Industri 
Agro memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi 
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. 
Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah dengan menyediakan sarana dan 
prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai di kantor seperti 
ketersediaan perangkat data dan komunikasi (laptop, PC, printer, scanner dan 
lain-lain) dan ketersediaan fasilitas seperti wifi, AC, telepon, intrafax, kendaraan 
bermotor (khusus pejabat/pegawai tertentu) dan lain-lain

Pengukuran dilakukan dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada seluruh 
pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro pada 
bulan Januari

Survey Kuesioner Kepuasan Pegawai 
Ditjen Industri Agro atas ketersediaan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Sekretariat Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Akhir Tahun Berjalan Maksimasi Setditjen IA

SP11.1 Tingkat kesesuaian 
dokumen perencanaan 
dengan rencana 
program dan kegiatan 
prioritas nasional

% 95 95,5 96 96,5 97 97,5 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 antara Dokumen perencanaan 
dengan rencana program dan kegiatan 
prioritas nasiona

- Dokumen rencana program Direktorat 
Jenderal Industri Agro
- Dokumen kegiatan prioritas Direktorat 
Jenderal Industri Agro
- Dokumen Rencana Strategis Direktorat 
Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024

Sekretariat Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Tahunan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar
- Setditjen IA

SP11.2 Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 
Jenderal Industri Agro

Nilai 84,77 78 78,5 79 79,5 80 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi 
pemerintah.  Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh 
KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu 
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan 
Capaian Kinerja.
Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran 
berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan 
tahun anggaran setelahnya

Perhitungan nilai SAKIP Ditjen Industri Agro 
menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai 
peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 
tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas 
implementasi sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen 
akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk 
dilakukan penilaian oleh tim dari Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perindustrian

Nilai SAKIP Ditjen Industri Agro Inspektorat Jenderal 
Kementerian Perindustrian

Tahunan Maksimasi - Dit. IHHP
- Dit. IMHLP
- Dit. Mintemgar
- Setditjen IA

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

SP11 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraa
n dan evaluasi 
program 
kegiatan pada 
Direktorat 
Jenderal 
Industri Agro



2020 2021 2022 2023 2024

Tj
1 Pertumbuhan PDB industri agro 6,02 6,37 7,27 8,30 8,81 % IHHP, IMHLP, Mintemgar 
2 Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional 8,99 9,21 9,50 9,79 10,09 % IHHP, IMHLP, Mintemgar 
3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri agro 9,02 9,35 9,75 10,22 10,76 Juta Orang IHHP, IMHLP, Mintemgar 
4 Nilai ekspor produk industri agro 52,36 57,05 62,42 68,45 75,16 USD Milyar IHHP, IMHLP, Mintemgar 

SP1
1 Persentase tenaga kerja di sektor industri agro terhadap total 

pekerja 
7,01 7,13 7,25 7,38 7,51 % IHHP, IMHLP, Mintemgar 

2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri agro 116,1 119,6 123,0 126,2 129,8 Juta Rupiah/ 
Orang /Tahun

IHHP, IMHLP, Mintemgar 

3 Produktivitas sektor industri agro 1,79 1,83 1,88 1,92 1,97 Nilai IHHP, IMHLP, Mintemgar 
4 Nilai realisasi investasi industri agro 90,73 116,43 152,62 204,56 279,85 Rp Trilyun IHHP, IMHLP, Mintemgar 
5 Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro - 1 1 1 1 Komoditi Setditjen IA

SP2
1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 

Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri agro
11 13 15 18 21 Perusahaan IMHLP, Mintemgar

2 Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 % IHHP

SP3
1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) 54,75 55,85 56,97 58,10 59,27 % IHHP
2 Peningkatan jumlah produk hilir industri agro 3 4 4 4 4 Diversifikasi 

Produk
IHHP, IMHLP, Mintemgar 

SP4
1 Pertumbuhan ekspor produk industri agro 8,32 8,97 9,40 9,67 9,80 % IHHP, IMHLP, Mintemgar 
2 Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor 29,12 30,08 30,89 31,46 31,69 % IHHP, IMHLP, Mintemgar 
3 Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor 

industri non migas
5,82 5,74 5,65 5,54 5,40 % IHHP, IMHLP, Mintemgar 

4 Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut 
peningkatan ekspor

5 5 5 5 5 % Setditjen IA

SP5
1 Rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro yang 

diselesaikan 
11 12 13 14 15 % Setditjen IA

SP6

1 Kerja sama sektor industri agro yang aktif diikuti 96 97 98 99 100 % Setditjen IA

SP7
1 Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Perusahaan IHHP, IMHLP, Mintemgar 

2 Evaluasi pemberlakuan kebijakan sektor industri agro - 1 1 1 1 Kebijakan Setditjen IA

SP8

1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai 
Direktorat Jenderal Industri Agro

70 71 73 76 80 Indeks Setditjen IA

SP9

- Penyusunan RSKKNI/RKKNI 
- Fasilitasi pembentukan LSP dan TUK
- Fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal
- Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan iklim usaha dan investasi
- Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing, 
produktivitas, dan iklim investasi
- Penyusunan profil investasi
- Business matching  dengan calon investor
- Pengembangan mutu produk (penerapan standard produk, kemanan pangan, 
dll)
- Penyusunan/revisi RSNI/SNI
- Penyusunan RIA penerapan SNI Wajib 
- Pemberlakuan SNI
- Pemetaan kebutuhan bahan baku industri agro
- Fasilitasi pemenuhan bahan baku industri melalui penanganan pasca panen 
untuk menjaga kualitas bahan baku sesuai standar kebutuhan industri
- Fasilitasi jaminan suplai antara penyedia bahan baku dan industri pengguna

- Optimalisasi supply chain  bahan baku industri agro menggunakan teknologi 
industry 4.0
- Fasilitasi dan pendampingan industry 4.0
- Fasilitasi pembangunan pilot plant produksi produk industri agro 
berteknologi tinggi

- Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan penggunaan pangan lokal
- Penyusunan konsep hilirisasi produk industri agro
- Pengembangan industri antara produk industri agro

- Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor 
- Partisipasi dalam fora kerjasama internasional
- Export coaching  pelaku usaha sektor industri agro
- Fasilitasi market intellegence 
- Fasilitasi promosi produk industri agro
- Fasilitasi temu bisnis dan keikutsertaan dalam pameran internasional dan 
dalam negeri
- Peningkatan recovery  bahan baku dalam negeri

- Fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan/kebijakan
- Pelayanan hukum 

- Penyusunan posisi runding sektor industri agro dalam kerja sama 
internasional
- Penyusunan masukan sektor industri agro dalam kerja sama internasional
- Review FTA agreement  yang telah berlaku bagi sektor industri agro

Partisipasi aktif dalam kerja sama sektor 
industri agro

- Pengawasan dan pengendalian sektor 
industri agro 
- Evaluasi efektivitas kebijakan sektor industri 
agro

- Peningkatan kualitas pegawai Direktorat 
Jenderal Industri Agro
- Peningkatan kualitas pelayanan 
kepegawaian

Peningkatan kualitas pelayanan data dan 
informasi

- Pengawasan perusahaan dalam rangka pemberlakuan SNI wajib, verifikasi IUI, 
verifikasi IOMKI, dll
- Monitoring dan pengendalian perusahaan sektor industri agro tertentu

- Pengelolaan kepegawaian
- Pemberian gaji dan tunjangan

- Pengelolaan data dan informasi
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
- Pelayanan kehumasan
- Pengelolaan website dan media sosial

- Peningkatan kompetensi & penyerapan 
tenaga kerja industri agro
- Peningkatan daya saing industri agro
- Peningkatan investasi industri agro
- Penyediaan bahan baku industri agro

Peningkatan implementasi teknologi industri 
agro

- Peningkatan penggunaan produk dalam 
negeri
- Pendalaman struktur industri (hilirisasi)

- Peningkatan ekspor produk industri agro
- Penurunan impor bahan baku industri agro

Penyusunan kebijakan sektor industri agro

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

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro

Perspektif Learn & Growth
Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan 
berkepribadian

Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro

Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Tujuan

Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional

Perspektif Stakeholder
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro

Perspektif Customer
Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro

Meningkatnya kemampuan industri agro dalam negeri

Meningkatnya penguasaan pasar industri agro

Perspektif Internal Process

TABEL 3. MATRIK KETERKAITAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO TAHUN 2020-2024

Program/
Kegiatan

Tujuan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja
Target

Satuan Unit Organisasi PelaksanaAktivitas Utama Bank Activity



2020 2021 2022 2023 2024
Program/
Kegiatan

Tujuan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja
Target

Satuan Unit Organisasi PelaksanaAktivitas Utama Bank Activity

1 Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi 71 72 73 74 75 % Setditjen IA

SP10

1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro 80 80,5 81 81,5 82 Nilai Setditjen IA
2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro 83 84 85 86 87 Nilai Setditjen IA
3 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal 

Industri Agro
3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Indeks Setditjen IA

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

71 72 73 74 75 % Setditjen IA

5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro 76 77 78 79 80 Nilai Setditjen IA
6 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana 
81 82 83 84 85 % Setditjen IA

SP11

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

95,5 96 96,5 97 97,5 % IHHP, IMHLP, Mintemgar, 
Setditjen IA

2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Direktorat Jenderal Industri Agro

78 78,5 79 79,5 80 Nilai IHHP, IMHLP, Mintemgar, 
Setditjen IA

- Pengelolaan perbendaharaan
- Pengelolaan keuangan
- Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi
- Penatausahaan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara
- Monitoring dan tata kelola hibah Barang Milik Negara
- Pelayanan rumah tangga
- Pelayanan protokoler Pimpinan
- Operasional dan pemeliharaan kantor
- Pelayanan umum dan perlengkapan
- Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

- Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
- Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) satker Eselon 1 tanpa satker 
vertikal
- Penyusunan Rencana Strategis
- Penyusunan dokumen program, evaluasi, pelaporan, dan tata usaha
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Peningkatan kualitas pelayanan data dan 
informasi

- Pengelolaan data dan informasi
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
- Pelayanan kehumasan
- Pengelolaan website dan media sosial

- Peningkatan kualitas pelayanan & 
pengelolaan keuangan & perbendaharaan
- Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
- Peningkatan kualitas pengelolaan BMN
- Peningkatan kualitas pelayanan & 
pengelolaan kearsipan
- Peningkatan kualitas penyediaan dan 
pengelolaan sarana dan prasarana

- Peningkatan kualitas pengelolaan program 
dan anggaran
- Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP

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

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