RENCANA STRATEGIS INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

Menimbang

: a. bahwa

untuk

menyelaraskan

rencana

strategis

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan
fungsi

Kementerian

Perindustrian,

dan

untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

perlu

menyusun rencana strategis Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024;
b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana
Strategis Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tahun 2020-2024;
Mengingat

: 1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun

2005-2025

Indonesia

Tahun

(Lembaran
2007

Negara

Nomor

33,

Republik
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

6.

Peraturan
tentang

Pemerintah
Tata

Nomor

Cara

40

Tahun

Penyusunan

2006

Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2006

Nomor

97,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

14

Tahun

2015

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional

Tahun

2015-2035

Republik

Indonesia

Tahun

(Lembaran
2015

Negara

Nomor

46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5671);
8.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian
Republik

Perindustrian

Indonesia

Tahun

(Lembaran
2015

Negara

Nomor

54)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Perindustrian

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
9.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun

2020-2024

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun
2018

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
11. Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 663);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR INDUSTRI HASIL HUTAN DAN
PERKEBUNAN

TENTANG

RENCANA

DIREKTORAT

INDUSTRI

HASIL

STRATEGIS

HUTAN

DAN

PERKEBUNAN TAHUN 2020-2024.
Pasal 1
Rencana

Strategis

Direktorat

Hasil

Hutan

dan

Perkebunan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut
Renstra Direktorat Hasil Hutan dan Perkebunan 20202024 merupakan dokumen perencanaan Direktorat Hasil
Hutan dan Perkebunan untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
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Pasal 2
(1)

Renstra Direktorat Hasil Hutan dan Perkebunan
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri atas :
a. pendahuluan;
b. visi, misi dan tujuan;
c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan
kerangka kelembagaan;
d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
e. penutup.

(2)

Renstra Direktorat Hasil Hutan dan Perkebunan
2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 3
Renstra Direktorat Hasil Hutan dan Perkebunan 20202024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan
sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan
Direktorat

Hasil

Hutan

dan

Perkebunan

dalam

menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4
Unit kerja setingkat Eselon III dan Eselon IV, di
lingkungan Direktorat Hasil Hutan dan Perkebunan
wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024
dengan mengacu pada Renstra Direktorat Hasil Hutan
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dan Perkebunan 2020-2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

Pasal 5
Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon III dan
Eselon IV di lingkungan Direktorat Hasil Hutan dan
Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib
mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan,
output, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada
masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun
sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra
Direktorat Hasil Hutan dan Perkebunan 2020-2024.

Pasal 6
(1)

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Direktorat Hasil Hutan dan Perkebunan
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dikoordinasikan oleh Direktur Hasil Hutan dan
Perkebunan
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Pasal 7
Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 202029
Maret
Direktur
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,

TTD

EDY SUTOPO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Industri Agro (sebagai laporan)
2. Sekertaris Direktorat Jenderal Industri Agro
3. Para Eselon III di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
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LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR INDUSTRI
HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
INDUSTRI HASIL HUTAN DAN
PERKEBUNAN TAHUN 2020-2024

RENSTRA
DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN 2020-2024
BAB I

PENDAHULUAN
A.

Gambaran Umum

B.

Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A.

Visi

B.

Misi

C.

Tujuan.

D.

Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A.

Arah Kebijakan dan Strategi Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan

B.

Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A.

Target Kinerja:

B.

Kerangka Pendanaan
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BAB V PENUTUP
BAGAN 2

Peta strategi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

BAGAN 3

Bagan Rancangan Struktur Organisasi Direktorat IHHP
Tahun 2020 – 2024

TABEL 1.1

Industri Pulp and Paper

TABEL 1.2

Industri Furnitur Kayu dan Rotan

TABEL 1.3

Industri Crumb Rubber

TABEL 1.4

Industri Kimia Dasar Kelapa Sawit (Oleokimia)

TABEL 3.1

Industri Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Industri
Prioritas IHHP Tahun 2020-2024

TABEL 3.2

Struktur Organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan Tahun 2020 – 2024

TABEL 4.1

Sasaran Output Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

TABEL 4.2

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024

TABEL 4.3

Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 – 2024

DIREKTUR
INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN,
TTD

EDY SUTOPO
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Gambaran Umum
Industri

dalam

perekonomian

suatu

negara

merupakan

sumber pertumbuhan. Industrialisasi dapat meningkatkan aktivitas
ekonomi, produktivitas dan peningkatan standar hidup. Industri
hasil hutan dan perkebunan memiliki peranan yang cukup penting
bagi perekonomian nasional, a.l. terkait dengan kontribusinya dlm
pembentukan PDB, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja.
Industri berbasis hasil hutan dan perkebunan meliputi antara lain:
1. Industri Kayu dan Rotan (furniture)
2. Industri Selulosa (pulp dan kertas)
3. Industri Karet (crumb rubber)
4. Industri Hasil Perkebunan non pangan lainnya (hilir kelapa sawit)
Peran sektor industri hasil hutan dan perkebunan Indonesia
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) realisasinya meskipun
bertumbuh positif namun masih dibawah target yang hanya sebesar
1.7%. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya pasokan bahan
baku dari hutan alam dan lebih memanfaatkan pasokan dari hutan
rakyat untuk bahan baku industri dan pemanfaatan bahan baku
kayu alternatif non hutan alam yang belum termanfaatkan secara
optimal. Menurunnya permintaan pasar akibat pelemahan ekonomi
dibeberapa negara tujuan ekspor, serta adanya hambatan non tarif
barrier di beberapa Negara tujuan ekspor antara lain

sertifikasi

ekolabel.
Sedangkan

untuk

industri

kertas

dan

barang

cetakan

penurunan industri lebih disebabkan adanya moratorium izin
pengusahaan hutan, kebutuhan investasi yang cukup tinggi, adanya
black campaign oleh NGO asing, adanya tuduhan dumping di negara
tujuan ekspor, serta semakin sulitnya mendapatkan bahan baku
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recycle (kertas bekas) yang berkualitas mengingat aturan impor yang
semakin ketat.
Kontribusi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap PDB
non migas nasional pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 1.6%
sedangkan realisasinya mencapai sebesar 1.44%. Target tersebut
tidak

tercapai

100%

namun

mampu

mencapai

90%.

Tidak

tercapainya realisasi target sejalan dengan pertumbuhan sector
industri hasil hutan dan perkebunan yang menurun pada tahun
2019.
Secara keseluruhan untuk nilai ekspor industri hasil hutan dan
perkebunan tahun 2019 adalah US$ 29.52 juta sedangkan nilai total
ekspor nasional sebesar US$ 167.68 juta maka kontribusi ekspor
produk IHHP adalah sebesar 17.61% lebih tinggi dari target yang
ditetapkan sebesar 10.48%.
B. PERKEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
1. Industri Pulp dan Kertas
Industn Pulp dan Kertas merupakan industri yang cukup
penting mengingat industri ini banyak memberikan manfaat bagi
kehidupan

manusia

baik

sebagai

bahan

untuk

keperluan

pendidikan, perkantoran, media cetak, bahan bangunan, dll.
Industri Pulp dan Kertas merupakan salah satu industri yang
memberikan kontribusi cukup penting bagi perekonomian nasional
antara lain dapat dilihat dari kontribusinya dalam perolehan devisa,
dimana pada tahun 2019 nilai ekspor produksi pulp dan kertas telah
mencapai US$ 4.5 milyar dan menyerap tenaga kerja 298.374
orang.
Mengingat peranannya begitu penting, maka industri pulp dan
kertas, merupakan salah satu industri yang mendapat prioritas
untuk dikembangkan. Di beberapa negara dunia, industri pulp dan
kertas dianggap merupakan industri strategis karena keberadaan
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industri ini sangat diperlukan masyarakat dunia. Setiap saat
masyarakat dunia selalu bersentuhan dengan kertas baik pada saat
dikantor, dirumah maupun di tempat-tempat lainnya seperti
perpustakaan, atau lembaga penerbitan. Hal ini berdampak pada
tingginya tingkat permintaan produk kertas baik didalam negeri
maupun luar negeri.
Indonesia sebagai salah satu negara yang dianugrahi kekayaan
hutan yang sangat luas memiliki potensi yang begitu besar dalam
mengembangkan industrti pulp

dan

hutan

tersebut

yang

cukup

besar

kertas.

Luas

potensi

telah memungkinkan

Indonesia menjadi salah satu produsen pulp dan kertas dunia.
Peranan Indonesia dalam produksi kertas dunia masih relative
kecil bila dibandingkan dengan negara-negara Norscan (USA,
Canada, Finlandia, Swedia, dan Norwegia) yang telah menguasai
produksi dunia untuk pulp dan kertas. Berdasarkan hal tersebut
diatas maka pengembangan industri pulp dan kertas Indonesia
masih perlu terus dikembangkan karena potensi dan peluang
pengembangan untuk industri pulp dan kertas masih cukup luas dan
terbuka. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan industrui
pulp

dan

kertas

nasional

kedepan

perlu

terus

dievaluasi

perkembangan industri pulp dan kertas baik produksi, ekspor,
impor maupun permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
pemecahannnya

agar

kedepan

kita

mampu

mendorong

pengembangan industri pulp dan kertas yang berdaya saing baik
dipasaran dalam negeri maupun luar negeri.
Perkembangan industri pulp dan kertas di Indonesia terus
meningkat dari tahun ketahun. Hampir semua kebutuhan kertas
nasional sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, bahkan
sudah diekspor dalam jumlah yang cukup besar, akan tetapi masih
ada juga impornya meskipun jumlahnya relatif kecil.

Untuk

industri pulp, keunggulan indonesia terutama terletak pada bahan
baku kayu berdaun lebar yang menghasilkan pulp serat pendek,
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sedangkan untuk kayu berdaun jarum yang menghasilkan pulp serat
panjang, negara-negara pesaing khususnya yang beriklim sub tropis
lebih unggul. Karenanya sebagian besar produksi pulp nasional
adalah pulp serat pendek. Kebutuhan pulp serat panjang untuk
industri kertas sebagian besar masih diimpor. Impor pulp dan kertas
yang dilakukan Indonesia relatif kecil dibandingkan ekspornya,
sehingga dalam neraca perdagangan pulp dan kertas Indonesia
mengalami surplus.
Disamping dibutuhkan bahan baku berupa pulp, untuk
memproduksi kertas juga dibutuhkan kertas bekas, antara lain
untuk jenis-jenis: kertas koran, kertas industri dan kertas tissue.
Supply kertas bekas dari dalam negeri sudah cukup besar, yaitu
pada tahun 2014 sebesar 3.35 juta ton, akan tetapi jumlah
tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan nasional
yang mencapai 6 juta ton. Oleh karenanya impor kertas bekas
relatif besar pula setiap tahunnya (2,65 juta ton). Perkembangan
supply demand industri pulp dan kertas nasional tahun 2017 - 2019
dapat dilihat pada tabel berikut:

Industri Pulp

NO
.

URAIAN

SATUA
N

1

Jumlah Perusahaan

Unit

2

Kapasitas Terpasang

Ton/th

3

Produksi Riil

Ton/th

4

Nilai Produksi

Rp. Juta

Kontribusi PDB

%

5

Utilisasi Kapasitas

%

6

Konsumsi DN

Ton

7

Ekspor

Ton

Tahun
2018

2017

2019

11

13

16

10,805,900.00

11,410,900.00

11,726,900.00

8,540,030.00

9,240,030.00

10,077,407.27

58,558,277.00

82,128,376.00

105,932,707.48

0.59

0.79

0.97

75.87

82.09

89.53

7,652,762.81

6,488,985.86

6,290,335.70

4,594,333.77

4,257,008.98

5,252,123.94
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Ribu
US$

8
9

Ton
Impor

Ribu
US$

10
11

Investasi

Rp. Juta

12

Tenaga Kerja

Industri Kertas
NO
URAIAN
.

Orang

SATUA
N

1

Jumlah Perusahaan

Unit

2

Kapasitas Terpasang

Ton/th

3

Produksi Riil

Ton/th

4

Nilai Produksi

Rp. Juta

Kontribusi PDB

%

5

Utilisasi Kapasitas

%

6

Konsumsi DN

Ton

7

Ton
Ekspor

Ribu
US$

8
9

Ton
Impor

Ribu
US$

10
11

Investasi

Rp. Juta

12

Tenaga Kerja

Orang

2,378,020.10

2,636,803.32

2,860,714.07

3,707,066.58

1,505,964.84

1,465,052.37

1,593,177.49

1,261,829.84

1,143,768.63

59,593,249.00

59,593,249.00

59,593,249.00

79,431

79,431

79,431

Tahun
2018

2017

2019

84

87

88

16,978,280.00

17,128,280.00

17,228,280.00

11,670,166.00

12,733,710.00

13,599,244.17

128,508,660.00

160,984,536.00

131,169,360.35

1.30

1.54

1.20

68.74

75.00

80.10

8,249,153.18

10,754,695.69

11,590,122.69

4,378,364.82

4,869,305.14

5,155,321.17

3,460,557.10

4,156,126.12

4,107,811.97

957,352.00

2,890,290.82

3,146,199.69

796,360.00

1,397,099.28

1,423,740.77

14,543,675.00

14,543,675.00

14,543,675.00

180,712

180,712

180,712

2. Industri Furniture
Setiap saat masyarakat dunia akan selalu bersentuhan dengan
produk furniture baik pada saat dirumah, disekolah, dikantor,
tempat hiburan atau bahkan di daerah-daerah terpencil sekalipun
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mereka selalu bersentuhan dengan produk furniture. Meskipun
produk furniture merupakan kebutuhan masyarakat dunia dan
memiliki prospek yang cukup besar, namun perkembangan industri
pengolahan kayu (furniture) didalam negeri masih menunjukkan
perkembangan

yang

berfluktuatif,

keadaan

ini

dikarenakan

kontinuitas supply bahan baku yang masih kurang menentu serta
persaingan yang semakin ketat dipasaran dalam negeri maupun
luar negeri.
Saat ini industri furniture populasinya baru mencapai 1.114
unit usaha, dengan penyebaran lokasi terutama di Jawa tengah
(Jepara, Solo, Semarang dan Yogyakarta), Jawa Timur: (Surabaya,
Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto), Jawa Barat (Cirebon), Sumatra
Utara,

Kalimantan

Timur,

Kalimantan

tengah,

Kalimantan

Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah
dengan

penyerapan

tenaga

kerja

sebesar

143.119

orang.

Perkembangan industri furniture/mebel perlu terus ditingkatkan
jumlahnya dengan terus berupaya mengatasi permasalahanpermasalahan yang terkait dengan bahan baku dan permodalan
didalam negeri mengingat prospek produk furniture dipasar dunia
maupun didalam negeri masih sangat besar.
Berkembangnya industri furniture di dalam negeri juga
didukung dengan ketersediaan bahan baku yang cukup mengingat
Indonesia memiliki kekayaan alam hutan yang begitu luas. Berbagai
produk-produk

furniture

dengan

berbagai

macam

model

diperdagangkan di dalam negeri bahkan banyak yang di ekspor
dalam rangka memenuhi permintaan konsumen luar negeri. Jenis
kayu yang digunakan juga masih berupa kayu solid yang bagus dari
berbagai jenis kayu. Jumlah perusahaan industri pengolahan kayu
berkembang dengan pesat, karena perdagangan produk industri
pengolahan

kayu

memang sangat

pesat.

Usaha-usaha

kecil

menengah dan besar terus bermunculan sehingga jumlah industri
pengolahan kayu semakin lama semakin banyak. Namun masa-masa
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perkembangan industri pengolahan kayu tidak terus maju, namun
diselingi pula dengan fluktuasi produksi karena ternyata bahan kayu
mulai berkurang. Keadaan ini karena jumlah kayu yang ditebang
jauh lebih cepat dibandingkan jumlah tanaman kayu. Program
penanaman kayu kembali tidak mampu mengatasi jumlah kayu yang
dipangkas dan ditebang. Akibatnya sedikit demi sedikit supply
bahan baku mulai berkurang. Keadaan ini ditambah lagi dengan
maraknya illegal logging dan illegal trade. Namun demikian
perkembangan industri memasuki tahun 2008 sedikit penurunan,
meskipun penurunan tidak begitu besar. Sebagai gambaran dibawah
ini adalah perkembangan industri furniture.
Sedangkan

untuk

industri

furniture

rotan,

Indonesia

merupakan produsen rotan terbesar didunia dengan potensi bahan
baku sebesar 80% dari sumber penghasil rotan dunia. Sebagai
negara penghasil rotan terbesar dunia, sebelum tahun 1980'an
Indonesia merupakan negara pengekspor bahan bakun rotan ke
negara-negara produsen penghasil barang jadi rotan yang sudah
maju saat itu, seperti: Taiwan, Jepang, Eropa dan Iain-lain. Dalam
rangka

meningkatkan

peran

industri

pengolahan

didalam

memberikan kontribusinya dibidang ekonomi melalui peningkatan
nilai tambah serta meningkatkan kemampuan daya saing produk
rotan dalam negeri memasuki pasar global, tahun 2011 diberlakukan
ketentuan pelarangan ekspor bahan baku rotan. Kebijakan ini telah
memberikan

hasil

dan

manfaat

yang

sangat

positif

dalam

pengembangan industri rotan di dalam negeri, antara lain:
-

Peningkatan yang sangat pesat dari nilai dan volume ekspor
produk rotan dalam negeri.

-

Tumbuhnya industri mebel rotan dari 20 perusahaan menjadi
300 perusahaan di dalam negeri.

-

Berkembangnya desain, teknologi produksi dan tumbuhnya
sentra-sentrain industri pengolahan barang jadi rotan.
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-

Relokasi industri rotan dari negara-negara produsen diluar negeri
ke Indonesia
Mulai

tahun

Perdagangan
rotan

serta

2012

ini,

melalui

kebijakan

Kementerian

No. 35/Permendag/2011 tentang larangan ekspor
No.

36/Permendag/2011

mengenai

tataniaga

perdagangan rotan antar pulau, diharapkan dengan paket kebijakan
ini

dapat

menjaga

pasokan

bahan

baku

rotan

dan

untuk

mengembangkan sektor hilirnya kementerian perindustrian telah
mengeluarkan

permenperin

Perubahan Permenperin

No.

90/M-IND/PER/11

Tentang

No. 119/M-IND/PER/11 Tentang Peta

Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Furniture.
Sebagai

gambaran

dibawah

ini

tabel perkembangan industri

furniture kayu dan rotan dari tahun 2017 hingga tahun 2019.
Industri Furniture Rotan
NO
URAIAN
.

SATUA
N

1

Jumlah Perusahaan

Unit

2

Kapasitas Terpasang

Ton/th

3

Produksi Riil

Ton/th

4

Nilai Produksi

Rp. Juta

Kontribusi PDB

%

5

Utilisasi Kapasitas

%

6

Konsumsi DN

7

Ton
Ton

Ekspor
8

Ribu
US$

9

Ton
Impor

10
11

Investasi

Ribu
US$
Rp. Juta

Tahun
2018

2017

2019

163

163

163

371,560.00

371,560.00

371,560.00

279,672.00

289,992.00

276,321.10

2,810,703.60

3,044,916.00

2,901,371.57

0.03

0.03

0.03

75.27

78.05

74.37

261,189.00

278,143.78

268,211.13

22,417.18

20,484.38

21,055.84

112,634.57

115,647.87

127,259.86

3,934.18

8,636.16

12,945.87

7,338.59

17,767.84

24,869.18

1,446,582.00

1,446,582.00

1,446,582.00
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12

Tenaga Kerja

Industri Furniture Kayu
NO
URAIAN
.

Orang

SATUA
N

1

Jumlah Perusahaan

Unit

2

Kapasitas Terpasang

Ton/th

3

Produksi Riil

Ton/th

4

Nilai Produksi

Rp. Juta

Kontribusi PDB

%

5

Utilisasi Kapasitas

%

6

Konsumsi DN

7

Ton
Ton

Ekspor

Ribu
US$

8
9

Ton
Impor

Ribu
US$

10
11

Investasi

Rp. Juta

12

Tenaga Kerja

Orang

29,200

29,200

Tahun
2018

2017

29,200

2019

951

951

951

2,540,484.00

2,540,484.00

2,540,484.00

1,910,698.02

1,988,038.44

2,157,083.48

9,553,490.08

9,940,192.21

10,785,417.38

0.10

0.10

0.10

75.21

78.25

84.91

1,570,141.90

1,681,076.96

1,853,420.83

396,674.87

383,891.83

383,620.16

1,300,818.58

1,347,594.96

1,360,237.63

56,118.76

76,930.35

79,957.52

126,525.06

169,453.61

174,116.11

8,886,029.00

8,886,029.00

8,886,029.00

113,919

113,919

113,919

3. Industri Crumb Rubber
Sebagaimana diketahui, karet alam terdiri atas berbagai jenis,
yaitu crumb rubber, lateks pekat, karet RSS (Ribber Smoked Sheet) dan
Crepe. Crumb Rubber (karet reman) tergolong jenis karet spesifikasi
teknis (TSR = Technical Specification Rubber), yang untuk produksi
Indonesia dinamakan SIR (Standard Indonesian Rubber), sejak
dimulainya era crumb rubber pada awal tahun 70-an, karet alam jenis
karet teknis tersebut senantiasa mendominasi (sekitar 80%) jenis karet
mentah yang diproduksi.
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Pangsa pasar lateks pekat dan RSS sesungguhnya sangat cerah.
Berbeda dengan crumb rubber yang dominan diperuntukkan sebagai
bahan baku ban kendaraan bermotor, karet RSS dan lateks pekat
banyak digunakan untuk pembuatan barang-barang karet di luar
ban. Lateks pekat dikenal sebagai bahan baku utama pembuatan
karet busa, sarung tangan, kondom, kateter, alat-alat medis, dan lem
lateks. Sedangkan karet RSS banyak digunakan untuk pembuatan sol
sepatu, seal, gasket, barang-barang karet warna muda/cerah, lem
karet, karet untuk coating. Karet RSS juga biasa dipakai untuk bahan
pencampur crumb rubber pada pembuatan ban mobil dan ban dalam,
guna memperbaiki mutu ban, karena karet RSS memiliki sifat teknis
yang lebih baik dibanding crumb rubber.
Peruntukan Lateks Pekat dan Karet RSS:
Bahan Baku
Lateks Pekat

Barang Karet
Karet busa, sarung tangan, kondom, kateter, alatalat medis, dan lem lateks.

RSS

Bahan

pencampur

crumb

rubber

untuk

meningkatkan mutu ban, ban dalam, sol sepatu,
seal,

gasket,

barang-barang

karet

warna

muda/cerah, lem karet, karet untuk coating, dll.
Hasil pengamatan

sementara menunjukkan bahwa

dalam

beberapa tahun terakhir ini ekspor lateks Indonesia jauh di bawah
ekspor lateks dari negara-negara utama pengbasil karet alam, terutama
Malaysia dan Thailand.
Selain untuk meningkatkan ekspor, produksi latekspun perlu dipacu
untuk keperluan peningkatan konsumsi di dalam

negeri bagi

pengembangan industri hilirnya, antara lain industri sarung tangan.
Prospek

perdagangan

sarung

tangan

sangat

cerah,

mengingat

konsumsi sarung tangan di negara-negara maju seperti USA, Jepang,

Renstra IHHP 2020-2024

18

dan negara-negara Eropa Barat setiap tahunnya senantiasa mengalami
peningkatan.
Indonesia dinilai masih lamban dalam hal memanfaatkan
peluang pasar sarung tangan. Thailand dan Malaysia sangat giat
memacu produksi sarung tangannya untuk keperluan ekspor.
Permasalahan rendahnya produksi lateks pekat yang berdampak
rendahnya pula kemampuan Indonesia untuk meningkatkan ekspor
sarung tangannya, perlu dikaji dan dicari akar penyebabnya serta
dirumuskan langkah-langkah penanggulangan masalah. Informasi
sementara menunjukkan bahwa lateks pekat produksi dalam negeri
bermutu rendah dan kurang konsisten, selain itu ada indikasi bawah
kandungan protein alergen dan senyawa nitrosaminnya cukup tinggi.
Jika itu permasalahannya maka harus dicari upaya-upaya baik dari
segi teknologi maupun kebijakan untuk menurunkan kandungan
kedua

senyawa

tersebut,

serta

memngkatkan

mutu

dan

konsistensinya.
Guna meningkatkan penerimaan devisa, seharusnya Indonesia
lebih memngkatkan ekspor RSS karena selain harga RSS yang lebih
tinggi dibanding harga crumb rubber (SIR 20). Indonesia memiliki
peluang untuk mengisi pasarRSS, mengingat terdapat kecenderungan
Thailand menurunkan ekspor RSS nya, demikian pula dengan Sri
Lanka dan Malaysia. Indonesia merupakan produsen nomor 2
terbesar di dunia setelah Thailand. Total produksi tahun 2019
mencapai 3.35 juta ton atau sekitar 3,28% dari total produksi karet
dunia (10,21 juta ton). Sebagian besar karet alam (US$ 3.5 milyar
pada tahun 2019) tersebut diekspor dalam bentuk crumb rubber
untuk memenuhi kebutuhan karet alam dunia.Industri otomotif
pengguna ban sangat erat hubungannya dengan perkembangan
ekonomi negara sehingga berdampak pada permintaan karet.
Saat ini ekspor karet masih terfokus pada

ekspor jenis

crumb rubber, padahal terdapat jenis lain yaitu lateks pekat dan
karet RSS yang memiliki potensi pasar yang cukup tinggi. Ekspor
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crumb rubber hingga saat ini telah mencapai 2,499 juta ton.
Meskipun Indonesia telah berhasil mengekspor karet dalam jumlah
besar,

namun

masih

dalam

bentuk

bahan

baku.

Jumlah

penyerapan karet di dalam negeri hanya sekitar 865 ribu ton atau
34%

dari

total

produksi.

Keadaan

ini

menunjukan

masih

berkurangnya nilai tambah yang dihasilkan oleh karet alam. Dalam
rangka meningkatkan nilai tambah

karet alam menjadi produk

hilir perlu didorong peningkatan investasi di bidang industri
pengolahan karet hilirnya. Kebijakan dan program pengembangan
industri crumb rubber yang terus dijalankan adalah:
1. Meningkatkan kemampuan teknologi pengolahan crumb rubber
dalam rangka meningkatkan produktivitas dan effisiensi usaha.
2. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang industri pengolahan
crumb rubber.
3. Meningkatkan kualitas crumb rubber sesuai dengan standar
yang ditetapkan.
4. Mendorong pengembangan industri pengolahan crumb rubber
berskala kecil untuk kebutuhan pengembangan produksi karet
rakyat
5. Meningkatkan kemitraan usaha antara industri pengolahan
crumb rubber dengan petani.
6. Mendorong kerjasama antara industri crumb rubber dengan
industri hilirnya dalam rangka menunjang pengembangan
industri hilir
7. Mendorong dilakukannya revitalisasi industri pengolahan crumb
rubber yang sudah tua dan sudah tidak effisien.
8. Mendorong Implementasi Permendag No. 53 Tahun 2009 dan
Permentan No. 38 Tahun 2008. Bahan olah karet yang kotor
dan bermutu rendah menyebabkan efisiensi pengolahan rendah,
biaya pengolahan tinggi, biaya pengolahan limbah tinggi dan
potensi pencemaran tinggi.
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Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Kementerian
Perindustrian telah menyelenggarakan sosialisasi melalui rapat
koordinasi pengembangan industri karet di beberapa provinsi,
antara lain: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta.
9. Kapasitas

terpasang

pengolahan

crumb

rubber

melebihi

ketersediaan bahan olah karet (idle capacity sebesar 30 %)
10. Kebijakan Industri Crumb Rubber pada Perpres No 39 tahun
2014 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha
yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal,
mensyaratkan :
- Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian
Pertanian
- Tidak boleh ada pengalihan kepemilikan modal perusahaan
menjadi penanaman modal asing (PMA).
Industri Crumb Rubber
NO
URAIAN
.

SATUA
N

1

Jumlah Perusahaan

Unit

2

Kapasitas Terpasang

Ton/th

3

Produksi Riil

Ton/th

4

Nilai Produksi

Rp. Juta

Kontribusi PDB

%

5

Utilisasi Kapasitas

%

6

Konsumsi DN

7

Ton
Ekspor

8
9

Ton

Impor

Ribu
US$
Ton

Tahun
2018

2017

2019

143

143

5,277,296.00

5,773,609.00

5,773,609.00

3,176,253.00

3,630,000.00

3,355,621.55

50,802,048.00

65,904,120.00

60,922,668.14

0.51

141

0.63

0.56

60.19

62.87

58.12

196,750.36

846,070.51

2,986,209.02

2,806,799.49

2,499,152.53

5,092,473.54

3,941,837.94

3,512,705.52

865,836.56
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Ribu
US$

10
11

Investasi

12

Tenaga Kerja

Rp. Juta
Orang

6,706.38

22,870.01

9,367.54

10,118.04

25,574.17

14,329.74

6,872,655.00

6,872,655.00

60,808

60,808

6,872,655.00
60,809

4. Industri Kimia Dasar Kelapa Sawit (Oleokimia)
Kelapa Sawit adalah sumber minyak nabati terbesar yang
dibutuhkan oleh berbagai industri di dunia. Kebutuhan Dasar
Kelapa Sawit terus mengalami pertumbuhan pesat sebesar 5% per
tahun. Indonesia merupakan negara produsen Minyak Mentah
Sawit (CPO) terbesar di dunia, dengan produksi pada tahun 2019
mencapai 11,048 juta ton. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan
Kelapa Sawit dunia tersebut sangat tergantung pada Indonesia.
Namun demikian, sebagian besar CPO masih diekspor dalam
bentuk mentah, sementara itu permintaan dunia terhadap produk
turunan minyak Kelapa Sawit semakin besar.
Untuk memanfaatkan peluang pengembangan industri pengolahan
Dasar Kelapa Sawit, maka dipilihlah 3 (tiga) lokasi yang potensial
untuk dikembangkan klaster industri hilir Kimia Dasar Kelapa
Sawit, yaitu: Sei Mangke (Sumatera Utara), Palalawan (Riau), dan
Maloy (Kalimantan Timur).
Kebijakan dan program pengembangan Industri Kimia Dasar Kelapa
Sawit (Oleokimia) yang harus terus dijalankan adalah:
Kebijakan Operasional Hilirisasi Industri Kimia Dasar Kelapa Sawit:
1. Pemberian Insentif Investasi
 Tax

Allowance

untuk

Bidang-Bidang

Usaha

Tertentu

dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sesuai (PP Nomor 1
tahun 2007 jo PP Nomor 62 tahun 2008 jo PP Nomor 52
tahun 2011 jo PP Nomor 18 Tahun 2015.
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 Tax Holiday sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 130/2011 jo PMK Nomor 154 Tahun 2014 jo PMK
Nomor 159 Tahun 2015
 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan
Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri
dalam rangka Penanaman Modal (PMK 76 tahun 2012).
2. Restrukturisasi Bea Keluar atas Ekspor CPO dan Produk
Turunannya

(PMK

No.

136

Tahun

2015)

dan

Kebijakan

Pungutan Dana Perkebunan Sawit (PMK No. 133 Tahun 2015)
-

diperlukan untuk:
1. Menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah
bagi industri domestik;
2. Mengamankan

pasokan

serta

harga

minyak

goreng

sebagai bahan pokok di dalam negeri;
3. Mendukung

Program Nasional Hilirisasi Industri Kimia

Dasar Kelapa Sawit;
-

prinsip Restrukturisasi:
1. Progresif vertikal: Tarif BK produk Hulu – Intermediate
lebih tinggi, berdasarkan Rantai Nilai Industri .
2. Progresif Horizontal: Tarif BK sejalan dengan Harga CPO
Internasional, penyeimbang windfall profit.
3. Pengembangan kawasan Industri (Sei Mangkei, Palalawan,
Maloy), dan Kalbar Kalteng Papua serta Pembangunan
Pusat Inovasi Teknologi Industri Perkelapasawitan
4. Promosi Investasi, Advokasi Non Tariff Barrier, dan
Antinegative campaign

Untuk

mengoptimalisasikan

peluang

yang

ada

untuk

perkembangan Industri Kimia Dasar Kelapa Sawit, diperlukan
strategi

untuk

memaksimalkan

kekuatan.

Strategi

untuk

memaksimalisasi kekuatan melalui optimalisasi peluang yaitu:
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1.

Penambahan

kebun/industri

yang

bersertifikat

ISPO

khususnya di luar Jawa
2. Penguasaan teknologi dan kemampuan SDM industri hulu
- hilir dengan dukungan Dana Perkebunan.
3. Pengembangan industri hilir sawit sesuai rantai nilai
(oleokimia dan bioenergy).
4. Peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan biodiesel
dalam negeri.
5.

Pembentukan

paket

investasi

Industri

hilir

yang

sustainable dalam kerangka CPOPC.
6. Pengembangan produk distinctive dari minyak sawit yaitu,
minyak goreng merah, golden nutrient, dsb.
Strategi Minimalisasi Kelemahan melalui Optimalisasi Peluang:
1. Program Replanting kebun tua didukung dana perkebunan
sawit.
2. Penguatan kapasitas riset dan SDM perkelapasawitan
dalam negeri via CPO Fund
3. Perbaikan infrastruktur kebun dan pendukung industri
hilir khususnya pelabuhan dan kawasan industri kelas
dunia dalam format PPP (Public Private partnership)
4. Peningkatan upaya diplomasi dan anti negative campaign
bersama negara2 dalam kerangka CPOPC.
5. Pengembangan teknologi biofuel 2nd generation (green
diesel).
6. Mengarahkan masuknya investasi di sektor infrastruktur
kelas dunia
Untuk target sendiri industri Kimia Dasar Kelapa Sawit memiliki
target yakni:
•

Fokus pada produk canggih turunan minyak sawit sebagai
substitusi produk sejenis yang tidak terbarukan (non renewable,
green product)
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•

Contoh produk: Bio asphalt, Bio surfactant, Biopolymer, Bio jet
fuel, Bio lube.
Tabel 1.4 Industri Kimia Dasar Kelapa Sawit (Oleokimia)

Industri Kimia Dasar Kelapa
Sawit (Oleo Kimia)
NO
URAIAN
.

SATUA
N

1

Jumlah Perusahaan

Unit

2

Kapasitas Terpasang

Ton/th

3

Produksi Riil

Ton/th

4

Nilai Produksi

Rp. Juta

Kontribusi PDB

%

5

Utilisasi Kapasitas

%

6

Konsumsi DN

Ton

7

Ton
Ekspor

Ribu
US$

8
9

Ton
Impor

Ribu
US$

10
11

Investasi

12

Tenaga Kerja

Rp. Juta
Orang

Tahun
2018

2017

2019

49

56

59

14,939,972.00

17,653,750.00

18,997,171.00

7,101,560.00

9,125,837.00

11,048,384.28

5,257,284.87

6,755,857.13

8,179,118.88

0.05

0.06

0.07

47.53

51.69

58.16

2,920,744.15

5,331,744.35

4,271,153.25

5,037,963.63

5,052,274.87

4,284,621.68

4,263,771.22

3,386,791.55

90,337.39

1,243,870.99

1,148,420.29

133,934.13

1,737,843.24

1,498,469.90

19,699,263.00

19,894,777.00

6,634,852.00

6,606

6,847

7,144,529.70

7,227

5. Industri Minyak Atsiri
Industri

Minyak

atsiri

merupakan

salah

satu

Industri

yang

perkembangannya cukup tinggi, hal ini terlihat dari pertumbuhan
Produksi dari 114ribu Ton pertahun menjadi 118ribu Ton di tahun 2019.
Ekspor yang dihasilkan dari Minyak Atsiri juga cukup besar, mencapai
USD 396ribu. Pertumbuhan Industri Minyak Atsiri juga ditunjang dengan
kenaikan penggunaan produk dalam negeri yang peningkatannya hampir
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mencapai 100% dalam kurun waktu 2017-2019. Tabel perkembangan
Industri minyak astari dapat dilihat dari data dibawah:
Tabel 1.5 Industri Minyak Atsiri
Industri Minyak Atsiri
NO
URAIAN
.

SATUA
N

1

Jumlah Perusahaan

Unit

2

Kapasitas Terpasang

Ton/th

3

Produksi Riil

Ton/th

4

Nilai Produksi

Rp. Juta

Kontribusi PDB

%

5

Utilisasi Kapasitas

%

6

Konsumsi DN

7

Ton
Ton

Ekspor
8
9

Ribu
US$
Ton

Impor
10
11

Investasi

12

Tenaga Kerja

Ribu
US$
Rp. Juta
Orang

Tahun
2018

2017

2019

32

34

34

127,629.00

128,629.00

128,629.00

114,246.00

116,194.00

118,336.92

5,040,310.23

5,809,700.00

5,916,846.22

0.05

0.06

0.05

89.51

90.33

92.00

63,521.37

66,850.08

105,544.71

89,923.79

90,641.19

54,074.61

370,888.57

408,098.50

396,861.86

39,195.47

41,334.36

41,282.40

565,788.78

657,712.70

650,295.83

2,309,500.00

2,709,500.00

2,709,500.00

26,843

26,843

26,843
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
A.

Visi
Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri
nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang

berkualitas

dan

meningkatkan

berkualitas dan berdaya saing.

sumber

daya

manusia

yang

Direktorat Industri Hasil Hutan dan

Perkebunan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Industri Agro, pada
Kementerian

Perindustrian

yang

membantu

Presiden

di

bidang

perindustrian, maka visi Direktorat Industri Hasil Hutan dan perkebunan
mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.
Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
Terwujudnya

Indonesia

Maju

yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam
sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh
dengan

mengandalkan

kemampuan

dan

kekuatan

sendiri

dalam

mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah,
penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta
meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat
bersaing

dengan

negara

maju

lainnya.

Pemanfaatan

teknologi

dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan
SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi
Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang
adil dan merata.
B.

Misi
Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas

berusaha

untuk

dicapai

melalui

9

(sembilan)

misi

yang

telah
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dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga
merupakan Misi Kementerian Perindustrian dan akan dilaksanakan oleh
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, yaitu:
1.

Peningkatan kualitas manusia indonesia;

2.

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4.

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6.

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

7.

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

8.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

9.

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Direktorat

Industri

Hasil

Hutan

dan

Perkebunan

senantiasa

memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders industri,
yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi,
pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misimisi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong
royong bagi semua kementerian/lembaga. Direktorat Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor
industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi
manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan
bangsa Indonesia.
C.

Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan

industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan
industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor
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Industri dalam Perekonomian Nasional“ dan selanjutnya dilaksanakan
oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
Pencapaian

tujuan

secara

khusus

akan

dipantau

melalui

pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja
utama, yaitu:
1.

Pertumbuhan PDB Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun
2020 ditargetkan sebesar -0.57 menjadi sebesar 5.39% pada tahun
2024; dan

2.

Kontribusi PDB Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun
2020 ditargetkan sebesar 1.5% menjadi sebesar 1.4% pada tahun
2024.

3.

Tenaga kerja di sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada
tahun 2020 ditargetkan sebanyak 3.17 juta orang menjadi sebanyak
3.89 juta orang pada tahun 2024.

4.

Nilai ekspor produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada
tahun 2020 ditargetkan sebesar US$ 22.6 Miliar menjadi sebesar
US$ 32.97 Miliar pada tahun 2024.

D.

Sasaran Strategis
Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi

yang ingin dicapai oleh Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai
suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Dalam penyusunannya, Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan menjabarkan ke dalam 4 (empat) misi dan
menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi
dalam

empat

perspektif,

yakni

stakeholders

perspective, internal process perspective,

prespective,

customer

dan learning and growth

perspective.
Pada peta strategi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dapat
digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5
tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator
kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I)
Renstra IHHP 2020-2024

29

dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi
setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta
strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada gambar dibawah.
Tujuan
Tj

Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan
dalam perekonomian nasional
1

Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan
perkebunan

2

Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan
terhadap PDB nasional

3

Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan
perkebunan

4

Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan
perkebunan

Perspektif Stakeholder
SK1
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan
dan perkebunan
1

Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan
dan perkebunan terhadap total pekerja

2

Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan
dan perkebunan

3

Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan
perkebunan

Perspektif Customer
SK2
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor
Industri hasil hutan dan perkebunan
1
SK3

SK4

Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan
perkebunan berteknologi tinggi

Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan
perkebunan dalam negeri
1

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata
Tertimbang)

2

Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan
dan perkebunan

Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan
perkebunan
1

Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan
perkebunan
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2

Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap total ekspor

3

Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas

Perspektif Internal Process
SK5
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri
hasil hutan dan perkebunan
1

Pengendalian dan pengawasan industri di sektor
industri hasil hutan dan perkebunan

Perspektif Learn & Growth
SK6
Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan
evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan
1

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan
rencana program dan kegiatan prioritas nasional

2

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan

Gambar 2.1 Peta Strategi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1.

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective)
Sasaran

strategis

pertama

(SS-1)

yang

akan

dicapai

yaitu

“Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan
perkebunan”, dengan indikator kinerja:
a. Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan
perkebunan terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan
sebesar 2.25 persen menjadi sebesar 2.75 persen pada tahun
2024.
b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan
perkebunan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 50.2
Juta/Orang/Tahun

menjadi

sebesar

Rp.

51.5

Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
c.

produktivitas

sektor

industri

industri

hasil

hutan

dan

perkebunan pada tahun 2020 ditagetkan antara 1,99 menjadi
sebesar 2,15 pada tahun 2024.
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d. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan
pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 14.93 Triliun menjadi
Rp. 39.85 Triliun pada tahun 2024.
2.

Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan
Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan
dan perkebunan”, dengan indikator kinerja:
a. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan
berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1.88
persen menjadi sebesar 2.04 persen pada tahun 2024.
Sasaran

strategis

ketiga

(SS-3)

yang

akan

dicapai

adalah

“Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan
dalam negeri”, dengan indikator kinerja:
a.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)
industri

hasil

hutan

dan

perkebunan

pada

tahun

2020

ditargetkan sebesar 54.75 persen menjadi sebesar 59.27 persen
pada tahun 2024.
b. Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan
perkebunan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2 diversifikasi
menjadi sebesar 1 diiversifikasi pada tahun 2024.
Sasaran

strategis

“Meningkatnya

keempat

(SS-4)

yang

akan

dicapai

adalah

penguasaan

pasar

industri

hasil

hutan

dan

industri

hasil

hutan

dan

perkebunan”, dengan indikator kinerja:
a. Pertumbuhan

ekspor

produk

perkebunan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 7.12 persen
menjadi sebesar 13.15 persen pada tahun 2024.
b. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan
terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar
14.40 persen menjadi sebesar 13.89 persen pada tahun 2024.
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c. Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan
terhadap PDB sektor industri non migas pada tahun 2020
ditargetkan sebesar 2.12 persen menjadi sebesar 1.75 persen
pada tahun 2024.
3.

Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)
Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses
yang harus dilakukan oleh Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,
dengan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:
Sasaran

strategis

kelima

(SS-5)

yang

akan

dicapai

adalah

“Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil
hutan dan perkebunan”, dengan indikator kinerja: Pengendalian dan
pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan,
pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 perusahaan menjadi 19
perusahaan pada tahun 2024.
4.

Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana
tersebut

di

atas,

dibutuhkan

input

yang

dapat

mendukung

terlaksananya proses untuk menghasilkan output, outcome, maupun
impact dari kinerja industri hasil hutan dan perkebunan. Terdapat 1
(satu) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:
Sasaran strategis kesepuluh (SS-6) yang akan dicapai adalah
“Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi
program

kegiatan

pada

Direktorat

Industri

Hasil

Hutan

dan

Perkebunan” dengan indikator kinerja:
a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana
program dan kegiatan prioritas nasional

pada tahun 2020

ditargetkan sebesar 95.5% menjadi sebesar 97.5% pada tahun
2024.
b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun
2020 ditargetkan sebanyak 78 menjadi 80 orang pada tahun
2024.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
A.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI
HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 maka arah
kebijakan dan strategi pembangunan industri hasil hutan dan
perkebunan nasional adalah sebagai berikut:
1.

Industri Prioritas

Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas bidang agro yang
akan dikembangkan tahun 2020 - 2024. Kesepuluh industri prioritas
tersebut dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu)
industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan yaitu Industri
Pangan

dan

Industri

Hulu

Agro.

Industri

Hasil

Hutan

dan

Perkebunan masuk di dalam kelompok Industri Hulu Agro dan
sebagian di Industri Tekstil, Kulit, Alat Kaki, dan Aneka.
Pembangunan

industri

prioritas

periode

tahun

2020-2024

dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah
diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
Rencana aksi pembangunan untuk masing-masing industri prioritas
hasil hutan dan perkebunan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut
kecuali point (d) Industri Pakan (ransum dan suplemen pakan ternak
dan aquaculture) merupakan industri binaan Direktorat Industri
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.
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Tabel III.1
Industri Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Industri
Prioritas IHHP Tahun 2020-2024
NO.

INDUSTRI PRIORITAS

RENCANA AKSI

1.

INDUSTRI TEKSTIL,
KULIT, ALAS KALI DAN
ANEKA
Industri furnitur dan
barang lainnya dari kayu:
kerajinan, ukir-ukiran dari
kayu, furnitur kayu dan
rotan.

1. Melakukan
pendampingan
dan
mentoring
terhadap
IKM
dalam
rangka
mendapatkan
sertifikat
legalitas kayu (SVLK);
2. Menjamin ketersediaan bahan baku
(kualitas, kuantitas dan kontinuitas)
melalui koordinasi dengan instansi
terkait dan kemitraan serta integrasi
antara sisi hulu dan sisi hilir;
3. Meningkatkan
kemampuan
SDM
dalam penguasaan teknik produksi
dan desain untuk meningkatkan daya
saing dan kualitas produk;
4. Memfaslitasi
pembangunan
pendidikan kejuruan dan vokasi
bidang pengolahan kayu, rotan dan
furniture;
5. Menerapkan teknologi pemanfaatan
bahan baku alternatif dari (kayu
sawit, kayu karet, dsb);
6. Memfasilitasi akses terhadap sumber
pembiayaan yang kompetitif untuk
meningkatkan kinerja ekspor furnitur;
7. Meningkatkan promosi dan perluasan
pasar guna mendorong tumbuhnya
industri furniture rotan dalam negeri.

2.

INDUSTRI HULU AGRO
a. Industri Oleokimia:
Asam lemak nabati,
fatty alcohols
fatty amine,methyl ester
sulfonat (biosurfactant),
biolubricant (rolling
oils), gliserin yang
berbasis kimia
(glycerine based
chemicals), Minyak
atsiri, Isopropil palmitat

1. Menjamin ketersediaan bahan baku
(kualitas, kuantitas dan kontinuitas)
melalui koordinasi dengan instansi
terkait didukung oleh infrastruktur
yang memadai.
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan
berkompeten di bidang industri hulu
agro melalui diklat industri.
3. Meningkatkan
kemampuan
penguasaan
dan
pengembangan
inovasi teknologi industri hulu agro
melalui penelitian dan pengembangan
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NO.

INDUSTRI PRIORITAS
(IPP), dan Isopropil
Miristat (IPM), Asam
stearat (stearic acid)
b. Industri Kemurgi:
Biodiesel (Fatty Acid
Methyl Ester/ FAME),
Bioavtur (Bio jet fuel).
c. Industri Pakan:
Ransum dan suplemen
pakan ternak dan
aquaculture.
d. Industri Barang dari
Kayu: Komponen
berbasis kayu (wood
working, laminated &
finger joint).
e. Industri Pulp dan
Kertas: Long fiber,
Dissolving pulp.

2.

RENCANA AKSI
yang terintegrasi
4. Pembangunan pendidikan kejuruan
dan vokasi bidang pengolahan kayu,
rotan
dan
furniture,
serta
perlindungan HKI.
5. Meningkatkan
efisiensi
proses
pengolahan dan penjaminan mutu
produk melalui penerapan GHP,
GMP, sertifikasi SNI dan industri
hijau dan peningkatan kapasitas
laboratorium uji mutu
6. Mengkoordinasikan
pengembangan
sistem logistik untuk meningkatkan
efisiensi produksi dan distribusi
produk.
7. Memfasilitasi
penerapan
harga
keekonomian produk bioenergi.
8. Memberikan insentif khusus untuk
industri bioenergi
9. Promosi dan perluasan pasar produk
industri hulu agro berwawasan
lingkungan di dalam dan luar negeri.
10. Meningkatkan kapasitas produksi
pengolahan
Palm
Oil
Mill
Effluent(POME) terintegrasi dengan
Pabrik
Kelapa
Sawit
untuk
mengurangi emisi Gas Rumah Kaca
(GRK), dan mendorong penerapan
industri hijau pada industri pulp dan
kertas.

Pembangunan Sumber Daya Industri Hasil Hutan Dan
Perkebunan

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk
melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan
sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c)
pengembangan

dan

pemanfaatan

Teknologi

Industri;

(d)

pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e)
penyediaan sumber pembiayaan.
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1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan
SDM Industri meliputi : (a) wirausaha Industri (pelaku usaha
Industri); (b) tenaga kerja Industri (tenaga kerja profesional di
bidang Industri); (c) pembina Industri (aparatur yang memiliki
kompetensi di bidang Industri di pusat dan di daerah); dan (d)
konsultan Industri (orang atau perusahaan yang memberikan
layanan

konsultasi,

advokasi,

pemecahan

masalah

bagi

Industri).
Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana
pembangunan tenaga kerja industri.

Pembangunan tenaga

kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja
Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan
perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri,
meningkatkan

produktivitas

tenaga

kerja

Industri,

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta
memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja
Industri.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang
memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu
dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka
menengah maupun jangka panjang yang meliputi:
1. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis
Kompetensi
Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis
Kompetensi untuk tenaga kerja industri dimaksudkan untuk
meningkatkan

kualitas

tenaga

kerja

Industri

dan

mewujudkan kesesuaian antara sistem pengupahan dengan
produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan
kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.
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Program pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri
berbasis kompetensi meliputi :
a.

Pembentukan Asesor kompetensi dan asesor lisensi;

b.

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan
Tempat Uji Kompetensi (TUK);

c.

Pembangunan Sistem sertifikasi kompetensi;

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
dan

pelatihan

dimaksudkan

untuk

melengkapi

unit

pendidikan dan balai diklat melalui fasilitasi penyediaan
laboratorium, teaching factory, dan workshop.
3. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon
tenaga

kerja

dan

tenaga

kerja

sektor

industri

serta

penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri
dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.
2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam
untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan
tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber
daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar
dapat

diolah

dan

dimanfaatkan

secara

efisien,

ramah

lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang
berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan
struktur industri.
Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi
pengembangan industri hulu terutama industri yang berbasis
mineral tambang dan batubara, migas, serta agro, maka
pemerintah akan melakukan beberapa hal sebagai berikut
sebagai berikut :
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1) Pengelolaan

sumber

daya

alam

secara

efisien,

ramah

lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola
yang baik antara lain meliputi:
a. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam,
b. Manajemen pengolahan sumber daya alam,
c. Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien
paling

sedikit

teknologi

melalui

yang

efisien

penghematan,
dan

optimasi

penggunaan

kinerja

proses

produksi,
d. Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah
lingkungan

dan

berkelanjutan

pengurangan

limbah

(reduce),

dengan

prinsip

penggunaan

kembali

(reuse), pengolahan kembali (recycle); dan pemulihan
(recovery).
e. Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
2) Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam
Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam
ditujukan

untuk

memenuhi

rencana

pemanfaatan

dan

kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan
industri, antara lain meliputi:
a. Rekomendasi Penetapan bea keluar,
b. Rekomendasi Penetapan kuota ekspor,
c. Rekomendasi Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri,
dan
d. Rekomendasi Penetapan batasan minimal kandungan
sumber daya alam
3) Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
diutamakan

untuk

mendukung

pemenuhan

kebutuhan
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bahan baku, bahan penolong dan energi dan air baku
industri dalam negeri yang mencakup:
a. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran Sumber
Daya Alam berupa paling sedikit nerasa ketersediaan
Sumber Daya Alam,
b. Penyusunan

rekomendasi

dalam

rangka

penetapan

jaminan penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam,
c. Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam,
serta lokasi cadangan sumber daya alam,
d. Pengembangan

industri

berbasis

sumber

daya

alam

secara terpadu;
e. Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara
efisien dan ramah lingkungan di Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri;
f.

Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal
dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian
suatu wilayah;

g. Pengembangan pemanfaatan Sumber Daya Alam melalui
penelitian dan pengembangan;
h. Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber
daya alam untuk meningkatkan daya saing Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
i.

Fasilitasi akses kerjasama dengan negara lain dalam hal
pengadaan Sumber Daya Alam,

j.

Penetapan kebijakan impor untuk Sumber Daya Alam
tertentu

dalam

rangka

penyediaan

dan

penyaluran

Sumber Daya Alam untuk Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri,
k. Pengembangan investasi pengusahaan Sumber Daya Alam
tertentu di luar negeri,
l.

Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Sumber
Daya Alam terbarukan,
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m. Konservasi Sumber Daya Alam terbarukan;
n. Penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya
Alam terbarukan,
o. Renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan Sumber
Daya Alam Tertentu,
p. Menerapkan

kebijakan

secara

kontinu

atas efisiensi

pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan
q. Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.
3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan
Pengembangan,

penguasaan

dan

pemanfaatan

teknologi

industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas,
nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.
Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri
dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan
pasar global.
Pengembangan,

penguasaan,

dan

pemanfaatan

teknologi

industri dilakukan melalui:
1. Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara balaibalai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga
riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga
riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan
terintegrasi.
2. Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot
plant atau yang sejenis.
3. Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi
yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri.
4. Pemberian

insentif

bagi

industri

yang

melaksanakan

kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri.
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5. Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D
dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara
komersial di industri
6. Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci
(turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang
diperlukan di dalam negeri.
7. Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri
PMA melalui skema insentif pajak (double tax deductable)
terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat
siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat.
8. Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa
desain, paten dan merk dalam produk industri untuk
meningkatkan nilai tambah.
9. Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai
tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko
pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif
pada lingkungan.
10. Mendorong

tumbuhnya

pusat-pusat

inovasi

(center

of

excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri.
11. Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan
atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri.
12. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan
penerapan teknologi industri.
3.

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang
berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan
prasarana industri yang memadai meliputi standardisasi industri
hasil hutan dan perkebunan dan sistem informasi industri hasil
hutan dan perkebunan.
1)

Standardisasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
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Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing
industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun
ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk
melindungi
hewan,

keamanan,

dan

kesehatan,

tumbuhan,

pelestarian

dan

keselamatan

fungsi

manusia,

lingkungan

hidup,

pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan
usaha yang sehat.
Pengembangan

Standardisasi

industri

meliputi

perencanaan,

pembinaan, pengembangan dan Pengawasan untuk Standar Nasional
Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara
(PTC).
Pengembangan standardisasi industri yang akan dilakukan meliputi:
1) Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan
kemampuan daya saing industri melalui:
a. Perumusan standar
b. Penerapan standar
c. Pengembangan standar
d. Pemberlakuan standar
e. Pemberian

fasilitas

bagi

perusahaan

Industri

kecil

dan

Industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.
2) Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu
produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar
meliputi :
a. Pengembangan Lembaga Penilai Kesesuaian
b. Pengembangan pengawasan standar
c. Penyediaan

dan

pengembangan

laboratorium

pengujian

standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri
d. Peningkatan

kompetensi

komite

teknis,

auditor/asesor,

petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan
PPNS-I.
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e. Peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling
pengakuan

terhadap

hasil

pengujian

laboratorium

dan

sertifikasi produk.
2)

Sistem Informasi Industri Nasional

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan
untuk:
1) Menjamin

ketersediaan,

kualitas,

kerahasiaan

dan

akses

terhadap data dan/atau informasi;
2) Mempercepat

pengumpulan,

penyampaian/pengadaan,

pengolahan/ pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian,
termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat,
lengkap, dan tepat waktu; dan
3) Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional
yang

meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas,

inovasi,

dan

pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan Industri
nasional.
Sasaran

penyelenggaraan

Sistem

Informasi

Industri

Nasional

meliputi:
1) Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan
industri secara online.
2) Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data
perkembangan teknologi industri.
3) Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan
stakeholders.
4) Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola
yang handal.
5) Terkoneksinya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem
informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga
pemerintah

nonkementerian,

pemerintah

daerah

provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi serta Kamar
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Dagang dan Industri (KADIN) dan Kamar dan Industri Daerah
(KADINDA) dalam rangka pertukaran data.
6) Tersedianya

model

sistem

industri

sebagai

dasar

dalam

penyusunan kebijakan nasional.
7) Tersosialisasikannya Sistem Informasi Industri Nasional kepada
seluruh stakeholders.
8) Terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara
berkala.
Pembangunan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari
penyusunan
informasi,

rencana

induk,

standardisasi

penyiapan

format

data,

infrastruktur

teknologi

pengembangan

sistem

informasi, sosialisasi kepada seluruh stakeholders, serta kerjasama
interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh
instansi eksternal.
Data yang terdapat pada SIINAS paling sedikit terdiri dari data
industri, data kawasan industri, data perkembangan dan peluang
pasar, serta data perkembangan teknologi industri. Sumber data
berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri,
kementerian/lembaga,

pemerintah

kabupaten/kota,

Perwakilan

Kantor

provinsi,
RI

di

luar

pemerintah
negeri,

atau

perusahaan penyedia data. SIINAS dapat terkoneksi dengan sistem
informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain.
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B.

KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, tujuan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta
visi misi dan Nawa Cita Kabinet Kerja 2014-2019, beberapa hal
pokok

yang

menjadi

implikasi

utama

pada

keorganisasian

perindustrian, yaitu:
1) Pentingnya mengintegrasikan pembangunan industri dari
hulu ke hilir dalam rangka penguatan struktur industri
melalui pendekatan rantai pasokan dalam penciptaan nilai
tambah (supply-value chain);
2) Pentingnya mengembangkan industri pendukung (supporting
industry) yang efektif yang dapat diperankan oleh IKM
untukpenguatan struktur industri;
3) Pentingnya
pendekatan

penyebaran

industri

perwilayahan

ke

untuk

luar

Jawa

mengoptimalkan

melalui
rantai

pasokan dalam penciptaan nilai tambah dengan pemanfaatan
potensi sumber daya alam nasional yang tersebar;
4) Pentingnya peningkatan potensi kolaborasi dalam rantai
pasokan global (global supply chain); dan
5) Pentingnya dukungan dan penguasaan teknologi untuk
percepatan

pembangunan

penciptaan

nilai

pelestarian

fungsi

tambah

industri
tanpa

lingkungan

terutama

mengabaikan

hidup

dan

dalam
upaya

kesejahteraan

masyarakat luas.
Implikasi pertama mengarah pada fungsi utama sektor industri
pengolahan

non

migas.

Penguatan

struktur

industri

melalui

pendekatan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah dapat
ditentukan oleh potensi pada tahap hulu (bahan baku), potensi
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penciptaan nilai tambah pada prosesnya (industri antara), dan
potensi pada tahap hilir (industri hilir).
Indonesia memiliki potensi sumber daya industri yang beragam,
sehingga dapat dibentuk beberapa kelompok industri yang perlu
dibangun, yaitu (i) kelompok industri yang berbasis bahan baku
hasil pertanian dan kehutanan, (ii) kelompok industri yang berbasis
bahan baku minyak dan gas, dan (iii) kelompok industri yang
berbasis bahan baku mineral dan batubara. Berdasarkan kelompok
tersebut, keorganisasian perindustrian perlu memiliki 3 unit eselon I
yang menjalankan fungsi pengaturan, pelaksanaan, pembinaan,dan
pengembangan pada sektor tersebut. Sektor industri yang menjadi
lingkup pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan
Kementerian Perindustrian adalah industri pengolahan non-migas,
sehingga pengelompokan Unit Kerja Eselon I perlu memperhatikan
keterkaitan dari hulu, antara, dan hilir untuk menghasilkan produk
akhir. Oleh karena itu perlu penataan unit kerja Eselon I Direktorat
Jenderal Industri Agro, dengan lingkup industri pengolahan hasil
kehutanan dan hasil perkebunan, industri makanan, hasil laut dan
perikanan, dan industri minuman dan tembakau. Dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kelima implikasi
tersebut di atas, Direktorat Jenderal Industri Agro perlu didukung
dengan

Sekretariat

melakukan

fungsi

Direktorat
dukungan

Jenderal

Industri

administrasi

Agro

terkait

yang

dengan

perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara,
penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum,
organisasi, pengembangan SDM, data dan informasi, komunikasi
dan hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta tata
persuratan. Sedangkan dalam rangka penataan unit kerja Eselon II
Direktorat Jenderal Industri Agro, salah satunya dengan lingkup
industri pengolahan kayu rotan dan bahan alam lainnya, industri
selulola dan karet hulu, industri hasil perkebunan non pangan, dan
program pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan.
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Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap
implikasi tersebut di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan perlu didukung dengan Tata Usaha yang melakukan
fungsi dukungan administrasi terkait dengan pengembangan SDM,
komunikasi dan hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta
tata persuratan.
Berdasarkan implikasi tersebut diatas dalam rangka antisipasi
terhadap perubahan terkait perindustrian dan ekonomi, serta tindak
lanjut amanat Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian dapat direkomendasikan kebutuhan unit eselon II di
Kementerian Perindustrian sebagai berikut:
Tabel -1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan Tahun 2020 - 2024
NO.

1.

NOMENKLATUR
UNIT KERJA
ESELON II
Direktorat Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan

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.
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Gambar -1 Bagan Rancangan Struktur Organisasi Direktorat IHHP
Tahun 2020 – 2024
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

A.

TARGET KINERJA
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk
tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai 1
(satu) program, yaitu Program Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Agro. Program ini mencakup 3 (tiga) kegiatan, salah satunya
Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan akan
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan
dan strategi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

yang

dijabarkan pada Bab III serta struktur organisasi Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan.
Berikut ini kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
tahun 2020 – 2024, yaitu:

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
Kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri hasil hutan dan
perkebunan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan bertujuan untuk

menumbuhkan dan menguatkan

struktur industri yang berbasis hasil pertanian

dengan sasaran

kegiatan/output yang akan dihasilkan adalah:
Tabel IV-1
Sasaran Output Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
NO
1

2

URAIAN

Tersusunnya rekomendasi dalam rangka
pengembangan dan penumbuhan industri hasil hutan
dan perkebunan (rekomendasi)
Tersusunnya rancangan standardisasi industri hasil
hutan dan perkebunan (RSNI/SNI)

2020-2024
45
65
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2020-2024

NO

URAIAN

3

Terwujudnya pemberian fasilitas dalam bentuk pemberian
pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal (perusahaan)
Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan SDM industri
hasil hutan dan perkebunan (orang)
Terlaksananya pemberian fasilitas promosi produk dan
investasi dalam bentuk pameran (perusahaan)

4
5
6

500
750
1500

Tersusunnya rumusan perencanaan, evaluasi dan laporan
pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan
industri hasil hutan dan perkebunan (dokumen)

15

Adapun sasaran-sasaran program dan indikator kinerja yang ingin
dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel IV.3
Sasaran Program dan Indikator Kinerja
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tahun 2020-2024
Target
Sasaran Program /Indikator Kinerja

No.
1

Satuan
2020

2021

2022

2023

2024

5

5,2

5,4

5,5

6

Persen

2,3

2,5

2,7

3

3,5

Persen

5,5

5,7

5,9

6

6,3

Juta

0,30

0,33

0,35

0,37

0,39

Meningkatnya peran Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan dalam Perekonomian Nasional
-

2

Laju pertumbuhan PDB industri Hasil Persen
Hutan dan Perkebunan
Kontribusi

industri

hasil

hutan

dan

perkebunan terhadap PDB Nasional

Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar
negeri industri hasil hutan dan perkebunan
Kontribusi eksport produk industri hasil
-

hutan dan perkebunan terhadap eksport
nasional

3

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor
industri hasil hutan dan perkebunan

4

Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor
industri hasil hutan dan perkebunan

orang

Menguatnya struktur Industri hasil hutan dan
perkebunan
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Rasio impor bahan baku, bahan penolong Persen
-

5

5

5

5

5

dan barang modal terhadap PDB industri
non-migas

5

Meningkatnya

daya

saing

industri

melalui

pengembangan standar industri
6

Jumlah Rancangan Standar Nasional
Indonesia (RSNI)

RSNI

13

14

14

14

14

Rp.
Triliun

30

33

35

37

40

Meningkatnya investasi sektor industri melalui
pemberian insentif fiskal dan non-fiskal
-

B.

Nilai Investasi di Sektor Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan

KERANGKA PENDANAAN
Dalam

rangka

Perindustrian

tahun

mencapaia

sasaran

2020-2024,

strategis

dibutuhkan

Kementerian

pendanaan

bagi

program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas.
Kebutuhan

pendanaan

Direktorat

Industri

Hasil

Hutan

dan

Perkebunan untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:
Tabel IV.6
Kebutuhan Pendanaan
Kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Tahun 2020 – 2024
Dalam Rp Juta

PROGRAM
Program
Penumbuhan Dan
Pengembangan
Industri Berbasis
Agro
-

Kegiatan
Penumbuhan
dan
Pengembangan
Industri Hasil
Hutan dan
Perkebunan

2020

2021

2022

2023

2024

354.575,7

1.480.869,8

4.916.723,2

7.612.730,9

895.948,2

42.749,6

38.600,4

39.600,0

41.800,0

43.890,0
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BAB V
PENUTUP
Rencana strategis (Renstra) Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN
2005-2025, RPJMN III (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014
tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
2020 - 2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, dan Renstra
Direktorat Jenderal Industri Agro. Renstra

Direktorat Industri Hasil

Hutan dan Perkebunan merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan
fungsi

Direktorat

Industri

Hasil

Hutan

dan

Perkebunan

dalam

mewujudkan visi pembangunan industri hasil hutan dan perkebunan
yaitu Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing kuat,
berwawasan lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Visi pembangunan industri tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi
pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu:
• Meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA)
• Memperkuat struktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
• Meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri
• Meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan teknologi
• Meningkatkan pemerataan pembangunan Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan, kesempatan kerja, dan berusaha.
• Meningkatkan ekspor produk Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan
tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan dalam membangun industri yaitu Terbangunnya Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan yang Tangguh dan Berdaya Saing.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut,
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah menetapkan
sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam 2 (dua) perspektif yaitu:
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1) perspektif pemangku kepentingan; dan
2) perspektif proses internal;
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan juga telah
menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis
tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat
terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis
tersebut Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melaksanakan
kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Agro yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi
pembangunan

industri

nasional.

Lingkup

dari

kegiatan

yang

dilaksanakan mencakup aktivitas-aktivitas dalam rangka pembangunan
industri prioritas, pengembangan sumber daya industri, pengembangan
industri hijau, pengembangan sarana dan prasarana industri.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak
semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan

kegiatan dan

aktivitas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Kesuksesan
pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh
pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha,
akademisi dan masyarakat luas.
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