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Indonesia memiliki potensi hasil hutan dan perkebunan yang cukup
besar, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi industri.

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.

Pembinaan industri berbasis hasil hutan dan perkebunan dilakukan

I. I. PendahuluanPendahuluan

Cakupan Binaan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 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)

Pembinaan industri berbasis hasil hutan dan perkebunan dilakukan
bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.



Visi

Visi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah:
“Mewujudkan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang berdaya saing
kuat, berwawasan lingkungan, dan mampu meningkatkan
kesejahteraan rakyat”

•Misi

VISI DAN MISI

•Misi

Dengan visi tersebut di atas, maka misi yang diemban oleh Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah:
• 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



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIT. IHHP

• Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan salah satu

unit di Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian,

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta

Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Serta dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 105/M-

IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianIND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian, bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan

dan perkebunan.



Lanjutan Tugas Pokok dan Fungsi….lanjutan

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

• Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri hasil hutan dan
perkebunan;

• Penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan
pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang
karet, industri furniture, industri kertas, dan pengembangan klaster industri hasil
hutan dan perkebunan lainnya;hutan dan perkebunan lainnya;

• Penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri
pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang karet, industri funriture,
industri kertas, dan pengembangan klaster industri hasil hutan dan perkebunan
lainnya;

• Penyiapan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri
hasil hutan dan perkebunan;

• Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri hasil hutan dan
perkebunan; dan

• Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Perspektif Pemangku Kepentingan/

Stakeholder (S)

1. Tingginya nilai tambah industri

2. Tingginya penguasaan pasar dalam

1. Laju pertumbuhan industri agro

2. Kontribusi ind agro terhadap PDB 

nasional

1. Kontribusi ekspor produk industri agro

4,5%

1,85%

6%

II. KETETAPAN KINERJA 2013II. KETETAPAN KINERJA 2013

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah menetapkan kinerja tahun

2013 dengan Sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai sebagai

berikut :

2. Tingginya penguasaan pasar dalam

dan luar negeri

3. Meningkatnya produktivitas SDM 

industri

4. Tingginya kemampuan innovasi dan

penguasaan teknologi industri

5. Kuat, lengkap, dan dalamnya struktur

industri

1. Kontribusi ekspor produk industri agro

terhadap ekspor nasional

2. Pangsa pasar produk ind agro nasional

terhadap total permintaaan di pasar DN

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan

SDM industri

2. Jumlah hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1. Pertumbuhan investasi di industri agro

hulu dan antara

2. Jumlah perusahaan dengan TKDN  >40%

6%

3%

250 rb

rp/tk

I jumlah

27 jumlah



….Lanjutan….

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Perspektif Proses Pelaksanaan

Tugas Pokok (T)

Meningkatkan evaluasi

pelaksanaan kebijaksanaan

dan efektifitas pencapaian

kinerja industri

Tingkat penyimpanan pelaksanaan kebijakan

industri

20 persen

Meningkatkan kualitas Tingkat kepuasan pelanggan 4 indeksMeningkatkan kualitas

pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan 4 indeks

Meningkatkan budaya

pengawasan pada unsur

pimpinan dan staf

Terbangunan sistem pengendalian intern di

unit kerja

1 satker

Memfasilitasi penerapan

standardisasi

Rancangan SNI yang diusulkan 12 RSNI

Memfasilitasi promosi industri Perusahaan mengikuti seminar/ konferensi, 

pameran, misi dagang/ investasi,  promosi

produk/jasa dan investasi industri

50 perusahaan



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Mengusulkan insentif yang 

mendukung pengembangan industri

Perusahaan industri yang 

memperoleh insentif

5 perusahaan

Memfasilitasi akses pembiayaan dan

bahan baku untuk meningkatkan

kapasitas produksi

Tingkat utilisasi kapasitas

produksi

80 persen

….Lanjutan….

Perspektif Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan (L)

Meningkatkan sistem tata kelola

keuangan dan BMN yang profesional

Tingkat penyerapan anggaran 90 persen

Meningkatkan kualitas perencanaan

dan pelaporan

Tingkat persetujuan rencana

kegiatan (zero stars)

Kesesuaian program dengan KIN

Tingkat ketepatan waktu

penyampaian laporan

90 persen

85 persen

100 persen

100 persen



PAGU ALOKASI ANGGARAN 2013

NO. KOMPONEN INPUT (RKA-KL)
PAGU 

(Rp) 

1 Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka pengembangan kawasan industri

berbasis MSM

689,000,000

2 Promosi investasi produk hilir kelapa sawit 648,762,000

3 Dukungan Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical 1,500,000,000

Adapun kegiatan yang akan dilakuakan oleh Direktorat Industri Hasil Hutan

dan Perkebunan dalam rangka mencapai ketetapan kinerja tahun 2013

adalah sebagai berikut:

3 Dukungan Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical

(dekonsentrasi di Sumut, Riau dan Kaltim)

1,500,000,000

4 Fasilitasi dan Koordinasi pengembangan klaster industri furniture 300,000,000

5 Fasilitasi pusat desain furniture kayu di Jepara dan furniture rotan di Cirebon 670,000,000

6 Peningkatan kompetensi SDM furniture bidang teknik produksi (finishing) 1,000,000,000

7 Pengembnagan industri pengolahan rotan di Sulawesi Barat 1,000,000,000

8 Peningkatan teknologi pengolahan kayu di Sulawesi Utara 1,000,000,000

9 Pendampingan dan mentoring aplikasi sistem verivikasi legalitas kayu (SVLK) 

dan Dokumen V-Legal untuk industri furniture

1,000,000,000

10 Pengembangan industri pengolahan rotan di Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 1,000,000,000



NO. KOMPONEN INPUT (RKA-KL) PAGU 

(Rp) 

11 Bantuan mesin peralatan pengembangan industri furniture di Kab. Jepara 1,000,000,000

12 Pengembangan Klaster Indutri Furniture (dekonsentrasi) di Jawa Tengah 500,000,000

13 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan klaster industri karet. 277,020,000

14 Peningkatan teknologi alat pengolahan karet (Crumb Rubber) di Kalimantan Timur 2,000,000,000

15 Peningkatan teknologi alat pengolahan karet (Crumb Rubber) di Sumatera Selatan 2,000,000,000

PAGU ALOKASI ANGGARAN 2013…….. Lanjutan

16 Pelatihan konservasi energi industri karet remah (crumb rubber) 461,500,000

17 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan klaster industri pulp dan kertas. 277,908,000

18 Penyusunan rancangan standar kompetensi SDM IPK 623,680,000

19 Peningkatan kompetensi SDM percetakan bidang teknik produksi dan desain grafis 400,000,000

20 Peningkatan kompetensi SDM industri kemasan karton 450,000,000

21 Penyusunan pedoman teknis disgestasi anaerobik limbah padat industri pulp dan

kertas untuk produksi biogas sebagai energi alternatif

353,180,000

22 Bantuan mesin pengepres kertas bekas di Bogor, Jawa Barat 1,000,000,000



NO. KOMPONEN INPUT (RKA-KL) PAGU 

(Rp) 

23 Pengembangan Klaster Indutri pulp dan kertas (dekonsentrasi) di

Jawa Barat

500,000,000

24 Studi Pemanfaatan Limbah Biomassa Pabrik Kelapa Sawit sebagai

Bahan Baku Industri Pupuk dan Bahan Kimia berbasis Karbonat

600,000,000

25 Penyusunan/revisi standar produk furniture 400,000,000

PAGU ALOKASI ANGGARAN 2013…….. Lanjutan

25 Penyusunan/revisi standar produk furniture 400,000,000

26 Penyusunan/revisi standar produk pulp dan kertas 598,300,000

27 Partisipasi IHHP pada fora kerjasama internasional 558,000,000

28 Fasilitasi promosi IHHP pada pameran DN dan LN 13,885,000,000

29 Penyusunan rencana pengembangan IHHP 550,000,000

30 Kaji tindak pelaksanaan program IHHP 479,320,000

31 Updating data, monitoring dan evaluasi perkembangan IHHP 588,000,000

Total Anggaran IHHP 36,309,670,000





� Indonesia merupakan negara tropis yang  masih mempunyai potensi hasil hutan 

cukup besar baik berupa kayu maupun non kayu  (rotan, bambu dan hasil hutan 

ikutan).  

� Industri  furniture kayu dan roan/bambu  berkembang pesat setelah dekade tahun 

90 an, karena dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi dibanding dalam bentuk 

bahan baku dan barang setengah jadi.

� Industri  furniture Kayu dan rotan/ bambu sebagian besar berorientasi ekspor, 

Latar Belakang

� Industri  furniture Kayu dan rotan/ bambu sebagian besar berorientasi ekspor, 

banyak menyerap tenaga kerja terampil, tersebar diberbagai propinsi (terbanyak di 

pulau Jawa), serta memanfaatkan teknologi madya sampai mekanis.

� Industri Furniture kayu dan rotan/bambu  sangat prospektif dikembangkan dengan 

permintaan pasar global semakin besar.

� Dalam rangka meningkatkan daya saing industri furniture dimasa yang akan datang 

diperlukan adanya upaya yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang 

terkait dengan global supply chain melalui pendekatan klaster industri.



ANALISIS SWOT

• Keunikan dalam produk furniture Nasional, khususnya hand-made furniture  (ukiran yang telah 

dikuasai secara turun-temurun); 

• Tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai di bidang industri furniture;

• Tersedianya sumber bahan baku alternatif  yang bisa dipakai pada industri furnture; 

• Ditetapkannya industri furniture sebagai salah satu industri prioritas dalam pengembangan 

industri Nasional; 

• Tingginya kemampuan industri furniture dalam penyerapan tenaga kerja

Kekuatan 

(Strength) 

• Masih rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas industri furniture Nasional ; 

• Belum adanya Standar Pengerjaan Produk Furniture secara Nasional yang menunjang 

konsistensi produk; 

• Masih kurang optimalnya dukungan R&D ; 

• Lemahnya kemampuan desain dan finishing produk; 

• Masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; 

Kelemahan 

(Weakness) 
• Masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; 

• Terbatasnya Market Intelligent dan Promosi ; 

• Industri Furniture umumnya tidak memiliki sumber bahan baku sendiri ; 

• Kurang tersedianya data-base, Informasi Potensi dan penyebaran bahan baku. 

(Weakness) 

• Adanya peluang pasar yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di dunia Internasional ;

• Tersedianya tenaga terampil yang belum dimanfaatkan secara optimal ;

• Adanya potensi bahan baku kayu dan non-kayu (alternatif) yang belum termanfaatkan secara 

optimal ; 

Peluang 

(Opportunity) 

• Adanya boikot terhadap kayu tropis dan tuntutan ekolabel yang mempengaruhi pembeli (buyer); 

• Munculnya pesaing baru yang potensial , sepert i : China, Malaysia, Vietnam, 

• Kurang tersedianya skema kredit bagi industri furniture; 

Ancaman 

(Thread) 

14



Rencana Aksi Pengembangan Klaster Industri Furniture Rotan

Rescue Program 2012

� Membangun dan mengoptimalkan industri pengolahan rotan di daerah sumber 

bahan baku

Rescue Program 
2012

Recovery Program 
2013 - 2014

Sustainable Growth  
2015

bahan baku

� Peningkatan kompetensi SDM di daerah sumber bahan baku melalui diklat dan 

pendampingan

� Melakukan proses alih teknologi melalui program transmigrasi industri

� Mendirikan sekolah kejuruan bidang rotan di daerah-daerah sumber bahan baku

� Kerjasama antara pelaku bisnis di bidang bahan baku dengan industri pengolahan 

rotan dalam rangka penyerapan dan pemenuhan bahan baku rotan

� Meningkatkan penggunaan produk rotan di kantor pemerintah dan BUMN, serta 

penggunaan meja/bangku di sekolah-sekolah

� Memfasilitasi kegiatan pameran furniture rotan di dalam dan di luar negeri.

� Pendirian pusat inovasi berbasis rotan yaitu Pusat Inovasi Mebel Rotan di Palu dan 

Pusat Inovasi Produk Rotan Non-Mebel di Katingan
15



Rencana Aksi Pengembangan Klaster Industri Furniture Rotan

Recovery Program 
2013 - 2014

Rescue Program 
2012

Recovery Program 
2013 - 2014

Sustainable Growth  
2015

� Pemberian insentif kepada sektor hulu dalam rangka meningkatkan 

pasokan bahan baku dan kualitasnya

� Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

bidang pengolahan rotan

� Meningkatkan penguasaan teknologi dan desain dalam rangka 

peningkatan kualitas produk furniture rotan 

� Kampanye/promosi produk furniture rotan sebagai green product 

melalui media masa, leaflet, inflight magazine (LN dan DN)

� Melakukan kerjasama dengan jaringan pemasaran global

16



Rencana Aksi Pengembangan Klaster Industri Furniture Rotan

Sustainable Growth  2015

� Program budidaya rotan terpadu

Rescue Program 
2012

Recovery Program 
2013 - 2014

Sustainable Growth  
2015

� Program budidaya rotan terpadu

� Diklat peningkatan kompetensi SDM furniture bidang manajemen 

pemasaran

� Memfasilitasi kerjasama antara lembaga-lembaga riset nasional 

dengan lembaga-lembaga riset di negara-negara yang maju 

industri furniture

� Fasilitasi showroom/pergudangan di beberapa negara konsumen 

potensial produk  furniture

� Menyusun kebijakan dalam hal fasilitasi budidaya rotan

17



Rencana Aksi Pengembangan Klaster Industri Furniture Kayu dan Bahan Baku Lain

Rescue Program 2012

� Sosialisasi penerapan Sertifikasi Legalitas Kayu/SVLK pada industri furniture kayu.

� Mempercepat sertifikasi legalitas kayu di sektor hulu (HPH/HTI/Hutan Rakyat dan 

Rescue Program 
2012

Recovery Program 
2013 - 2014

Sustainable Growth  
2015

� Mempercepat sertifikasi legalitas kayu di sektor hulu (HPH/HTI/Hutan Rakyat dan 

Industri primer).

� Optimalisasi Terminal Bahan Baku Kayu.

� Menyusun standar SNI produk furniture.

� Mengoptimalkan Pusat Desain Furniture Kayu diJepara dalam rangka menciptakan 

desain baru yang bercirikan budaya lokal.

� Menyelenggarakan lomba desain furniture dan pemberian penghargaan serta 

workshop pengembangan desain.

18



Recovery Program 

2013 - 2014

� Mendorong industri untuk menerapkan standar verifikasi legalitas kayu 

Rescue Program 
2012

Recovery Program 
2013 - 2014

Sustainable Growth  
2015

Rencana Aksi Pengembangan Klaster Industri Furniture Kayu dan Bahan Baku Lain

� Mendorong industri untuk menerapkan standar verifikasi legalitas kayu 

(SVLK). 

� Sosialisasi dan penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif 

dari (kayu sawit, kayu karet, dsb).

� Penyusunan SKKNI bidang furniture kayu.

� Mendorong industri permesinan nasional dan material pendukung untuk 

melakukan penguasaan teknologi rancang bangun dan perekayasaan 

permesinan untuk industri furniture kayu.

� Kampanye/promosi produk furniture kayu sebagai green product melalui 

media masa, leaflet, flight magazine (LN dan DN).

� Melakukan koordinasi dengan perbankan untuk mendorong penetapan 

tingkat suku bunga kredit agar dapat lebih bersaing 19



Sustainable Growth  2015

� Mengembangkan industri Pengolahan kayu yang menggunakan 

Rescue Program 
2012

Recovery Program 
2013 - 2014

Sustainable Growth  
2015

Rencana Aksi Pengembangan Klaster Industri Furniture Kayu dan Bahan Baku Lain

� Mengembangkan industri Pengolahan kayu yang menggunakan 

bahan baku kayu alternatif dari kelapa sawit di daerah sumber 

bahan baku.

� Fasilitasi peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga-

lembaga litbang terkait untuk melakukan R&D, meliputi 

pengolahan bahan baku, teknologi proses dan finishing.

� Fasilitasi showroom/pergudangan di beberapa negara konsumen 

potensial produk furniture.

� Peningkatan kemampuan bisnis (teknik negosiasi, prosedur 

ekspor, dll) para pengusaha industri furniture.
20





Latar Belakang

� Industri pulp dan kertas (IPK) merupakan industri unggulan nasional yang terus

berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi proses, tingkat

pendidikan dan ketersediaan bahan baku kertas (pulp dan kertas bekas), yang

telah terbukti memiliki daya saing tinggi.

� Pada saat ini di Indonesia beroperasi 12 industri pulp dan 79 industri kertas

dengan kapasitas terpasang masing-masing 7,9 juta ton/tahun pulp dan 12,99

juta ton/ tahun kertas.

� Kebutuhan kertas dunia diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 2,1 % per� Kebutuhan kertas dunia diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 2,1 % per

tahun. Saat ini kebutuhan kertas dunia diperkirakan sekitar 394 juta ton, dan

akan meningkat menjadi sekitar 490 juta ton pada tahun 2020. Kedepan

diperkirakan bahwa dominasi pasar negara-negara NORSCAN (North America

dan Scandinavia) akan berkurang, bergeser ke Asia (terutama Indonesia dan

negara-negara di Asia Timur) dan negara-negara Amerika Latin (seperti Chili,

Brazil dan Uruguay).



� Peluang pasar di dalam negeri terbuka untuk ditingkatkan dengan

pertimbangan konsumsi kertas per kapita pertahun di Indonesia masih

sangat rendah, yaitu sekitar 32 kg dibandingkan negara-negara maju

antara lain Belgia 330 kg, Finlandia 281 kg, Austria 264 kg, USA 240 kg,

Jepang 220 kg, Singapura 180 kg, Korea 160 kg, dan Malaysia 106 kg.

� Berdasarkan hasil identifikasi ke industri pulp dan kertas, pada tahun 2013

ada 6 perusahaan yang akan melakukan perluasan usaha, dengan

meningkatkan kapasitas produksi 2.005.000 ton/tahun yang diperkirakan

Latar Belakang......(lanjutan)

meningkatkan kapasitas produksi 2.005.000 ton/tahun yang diperkirakan

menyerap tenaga kerja sebanyak 1.720 orang

� Indonesia masih memiliki peluang untuk mengembangkan IPK-nya, karena 
didukung oleh: masih adanya areal lahan/hutan yang cukup luas sebagai 
sumber bahan baku kayu, tersediannya bahan baku alternatif (terutma 
Tandan Kosong Kelapa Sawit, abaca, dllz)

� Masih terbukanya investasi baru dan mendorong pengembangan yang 
terintegrasi dengan HTI dan terutama diarahkan di luar pulau Jawa melalui 
pola klaster.



� Iklim investasi yang kurang kondusif.

� Adanya moratorium izin pengusahaan hutan.

� Kebutuhan investasi yang cukup tinggi.

� Adanya black campaign oleh NGO asing.

� Tingkat produktivitas sebagian industri pulp dan kertas masih

rendah.

� Berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik dan

benar.

� Masih terbatasnya penguasaan teknologi di bidang industri pulp dan

Permasalahan 

24

� Masih terbatasnya penguasaan teknologi di bidang industri pulp dan

kertas, terutama di bidang rancang bangun dan perekayasaan

permesinan industri pulp dan kertas.

� Semakin ketatnya aturan / persyaratan teknis di negara tujuan

ekspor.

� Semakin sulit untuk mendapatkan bahan baku recycle (kertas bekas)

yang berkualitas mengingat ketatnya aturan impor dan terjadinya

persaingan pembelian dengan negara produsen kertas lainnya seperti

China.

� Adanya tuduhan dumping di negara tujuan ekspor yang

memproduksi produk sejenis.



� Industri pulp dan kertas terbuka untuk investasi baru.

� Mendorong pengembangan industri pulp yang terpadu

dengan Hutan Tanaman Industri (HTI), terutama di

arahkan kawasan timur Indonesia dengan pola

pendekatan klaster.

� Melakukan counter campaign dan diplomasi dalam rangka

membangun image yang baik atas industri pulp dan kertas

Arah Pengembangan Arah Pengembangan IndustriIndustri Pulp dan KertasPulp dan Kertas

membangun image yang baik atas industri pulp dan kertas

Indonesia di negara tujuan ekspor.

� Penciptaan iklim usaha yang kondusif.

� Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan

bahan baku secara kontinyu.

� Peningkatan pemanfaatan bahan baku non kayu dan

peningkatan efisiensi produksi.

� Penguatan dan pemantapan struktur industri termasuk

pengembangan infrastruktur melalui pola pendekatan

klaster.



� Industri pulp dan kertas terbuka untuk investasi baru.

� Mendorong pengembangan industri pulp yang terpadu

dengan Hutan Tanaman Industri (HTI), terutama di

arahkan kawasan timur Indonesia dengan pola

pendekatan klaster.

� Melakukan counter campaign dan diplomasi dalam rangka

membangun image yang baik atas industri pulp dan kertas

Arah Pengembangan Arah Pengembangan IndustriIndustri Pulp dan KertasPulp dan Kertas

membangun image yang baik atas industri pulp dan kertas

Indonesia di negara tujuan ekspor.

� Penciptaan iklim usaha yang kondusif.

� Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan

bahan baku secara kontinyu.

� Peningkatan pemanfaatan bahan baku non kayu dan

peningkatan efisiensi produksi.

� Penguatan dan pemantapan struktur industri termasuk

pengembangan infrastruktur melalui pola pendekatan

klaster.



� Peningkatan kualitas produk dalam rangka meningkatkan

ekspor.

�Meningkatkan peran perguruan tinggi dan lembaga R & D

untuk mendukung pengembangan industri pulp dan kertas.

�Membantu penyelesaian masalah perlakuan dagang tidak

sehat (unfair trade) melalui lembaga internasional.

�Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka

menyelesaikan masalah tuduhan dumping dengan pihak -

Arah Pengembangan Arah Pengembangan IPK……IPK……LanjutanLanjutan

menyelesaikan masalah tuduhan dumping dengan pihak -

pihak terkait baik di dalam negeri maupun negara

penuduh.

� Insentif perpajakan berupa Tax Allowance dan Tax Holiday

untuk industri pulp dan kertas di daerah tertentu guna

mempercepat pembangunan industri pulp dan kertas.

�Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan

lingkungan pada industri pulp dan kertas serta menyusun

SOP baku bagi pengolahan limbah industri pulp dan kertas.

� Penyederhanaan prosedur impor bahan baku kertas bekas.



Rencana Aksi

No Program Target Rencana Aksi Waktu
Pelaksana

an

1. Pengamana 
pasokan bahan 
baku 

Tersediannya bahan 
baku industri pulp 
secara kontinyu

• Mendorong pengembangan industri pulp yang 
terintegrasi dengan HTI

• Mendorong pemenuhan alokasi areal HTI sesuai 
kebutuhan kapasitas produksi industri pulp

• Memaksimalkan penggunaan bahan baku dari 
hutan tanaman dan bahan baku alternatif (non 
kayu)

2013-2014

2. Peningkatan
Kompetensi SDM 
dan Litbang , serta 
peningkatan mutu 
produk

• Meningkatkan
kemampuan SDM
industri  pulp dan 
kertas

• Diklat SDM industri percetakan bidang teknik 
produksi

• Diklat SDM industri kemasan karton
• Diklat SDM industri percetakan bidang desain grafis
• Meningkatkan peran BPPK
• Meningkatkan peran perguruan tinggi dan lembaga 

2013-2014

• Meningkatkan nilai
tambah diversifikasi
produk Industri Pulp 
dan Kertas

• Meningkatkan peran perguruan tinggi dan lembaga 
R&D dalam pengembangan industri pulp dan kertas

• Mendorong berkembangnya industri rancang 
bangun dan perekayasaan mesin dan peralatan 
proses produksi

• Penyusunan/revisi standar produk pulp dan kertas
• Penyusunan SKKNI di bidang pulp dan kertas

3. Pengembangan 
industri IPK yang 
ramah lingkungan

• Penurunan  kadar 
emisi CO2 dan 
konservasi energi 
Industri pulp dan 
kertas

• Pemanfaatan limbah 
padat IPK

• Penyusunan pedoman konservasi energi industri 
kertas

• Melarang penggunaan klorin (CL2) dan mendorong 
penggunaan elemen chlorine free (ECF) untuk 
proses pemutihan industri pulp

• Penyusunan pedoman digestasi anaerobik limbah 
sludge pulp dan kertas untuk produksi biogas

• Diklat SDM IPK dalam rangka pemanfaatan limbah 
padat IPK

2013-2014





Indonesia merupakan produsen nomor 2 terbesar di dunia setelah Thailand. Total

produksi tahun 2011 mencapai 2,9 juta ton atau sekitar 27,91 % dari total

produksi karet dunia (10,21 juta ton). Sebagian besar karet alam 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

Latar Belakang

terdapat jenis lain yaitu lateks pekat dan karet RSS yang memiliki potensi pasar

yang cukup tinggi. Ekspor crumb rubber hingga saat ini telah mencapai 2,28 juta

ton, sedangkan lateks pekat baru mencapai 10,3 ribu ton dan RSS hanya sekitar

330 ribu ton.

Meskipun Indonesia telah berhasil mengekspor karet dalam jumlah besar, namun

masih dalam bentuk bahan baku. Jumlah penyerapan karet di dalam negeri hanya

sekitar 400 ribu ton atau 14 % dari total produksi. Keadaan ini berakibat tidak

meningkatnya 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.



� Kapasitas terpasang pabrik Crumb Rubber jauh melebihi ketersediaan bahan

olah karet.

� Sebagian besar mesin industri pengolahan karet memiliki mesin-mesin

pengolahan crumb rubber yang sudah tua sehingga perlu dilakukan

revitalisasi.

� Kemampuan Sumber Daya dibidang industri pengolahan karet masih cukup

rendah

� bahan olah karet (bokar) yang dihasilkan masih banyak mengandung

kontaminan karena banyak dicampur dengan benda-benda lain untuk

menambah berat karet baik dalam bentuk tatal, pasir, karet bekas, dan

benda-benda asing lainnya.

Permasalahan 
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menambah berat karet baik dalam bentuk tatal, pasir, karet bekas, dan

benda-benda asing lainnya.

� Harga jual karet alam yang dihasilkan petani menjadi relatif rendah, akibat

dicampur dengan kotoran

� Akibat banyaknya kontaminan dalam karet tersebut justru semakin

menambah biaya produksi karena proses produksinya menjadi semakin

panjang untuk memisahkan karet alam dari kotoran karet.

� Kelembagaan Petani masih lemah sehingga posisi tawar petani terhadap

harga produk karet masih sangat rendah.

� Hampir 80 % produksi karet diproduksi oleh petani yang masih memiliki

ketrampilan dan pengetahuan terbatas mengenai kualitas karet.



Meningkatkan struktur dan daya saing industri crumb 
rubber berdasarkan klaster industri.

Meningkatkan pemanfaatan utilisasi kapasitas produksi.

Meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri dan 
ekspor.

Sasaran Kualitatif

Arah Pengembangan Arah Pengembangan IndustriIndustri Crumb RubberCrumb Rubber

ekspor.

Mengembangkan keanekaragaman produk.

Meningkatkan mutu produk industri crumb rubber.

Mengembangkan R & D.



Rencana Aksi

No Program Target Rencana Aksi Waktu 
Pelaksana

an 

1. Peningkatan 
kualitas bahan baku 

Meningkatnya kualitas  
bahan baku industri 
crumb rabber dan 
ketersediaan secara 
kontinyu

• Melaksanakan forum komunikasi industri 
pengolahan rubber

• Melakasanakan kegiatan sosialisasi penangan 
vulkanisat pada bahan olah karet

• Melakukan pembinaan terhadap petani karet 
melalui bantuan mesin peralatan pengolahan karet

• Mencanangkan program karet bersih kepada petani 
karet maupun industri pengolahan crumb rubber

2011-2014

2. Peningkatan
Kompetensi SDM 
dan Litbang , serta 
peningkatan mutu 
produk

Meningkatkan
kemampuan SDM
industri  pulp dan kertas

• Menyusun dan menerapkan SNI barang-barang 
karet dan harmonisasi standar internasional

• Meningkatkan kemampuan SDM di bidang industri 
pengolahan crumb rubber

• Mendorong dilakukannya revitalisasi industri 

2011-2014

Rencana Aksi

produk • Mendorong dilakukannya revitalisasi industri 
pengolahan crumb rubber yang sudah tua dan suda 
tidak effisien

3. Pengembangan 
industri crumb 
rubber yang ramah 
lingkungan

Penurunan  kadar emisi 
CO2 dan konservasi 
energi Industri crumb 
rubber

• Pelatihan konservasi energi industri karet remah 
(crumb rubber)

2011-2014

4 Pengembangan 
Klaster Industri 
Karet

Berkembangnya industri 
crumb rubber 
berdasarkan claster 
industri berwawasan 
lingkungan

• Mendorong penyebaran industri pengolahan crumb 
rubber ke daerah-daerah yang dekat perkebunan 
karet rakyat

• Meningkatkan kemitraan usaha antara industri 
pengolahan crumb rubber dengan petani

• Mendorong kerjasama antar industri crumb rubber 
dengan industri hilirnya dalam rangka menunjang 
pengembangan industri hilir

2011-2014





• Indonesia adalah produsen Minyak Sawit (CPO dan CPKO) terbesar di dunia
dengan produksi sekitar 25 juta ton (2010); Pada tahun 2010, sebagian besar
produksi minyak sawit masih diekspor dalam bentuk mentah (ekspor CPO
mencapai 50 % dan ekspor CPKO mencapai 85%). Ekspor produk mentah CPO
dan CPKO mengakibatkan nilai tambah produk hilir kelapa sawit (antara lain
oleokimia, specialty fat, dan biodiesel) dinikmati oleh negara tujuan ekspor (antara
lain China, India, Uni Eropa, dan Malaysia)

• Program Hilirisasi Industri Kelapa Sawit merupakan program untuk meningkatkan
nilai tambah komoditas Minyak Kelapa Sawit Nasional yang telah ditetapkan

Latar Belakang

nilai tambah komoditas Minyak Kelapa Sawit Nasional yang telah ditetapkan
melalui Permenperin No 13 Tahun 2010 tentang Roadmap Pengembangan
Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional dengan beberapa milestone utama sbb:
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Periode Kegiatan/Peraturan Pendukung Hilirisasi Industri

Awal Tahun 

2010

Penerbitan Permenperin Nomor 13 /2010 tentang Roadmap Pengembangan Industri Hilir 

Kelapa Sawit Nasional

Pertengahan 

tahun 2010

Pencanangan Lokus Klaster IHKS di 3 (Tiga) Daerah yaitu Sumatera Utara, Riau, dan 

Kaltim oleh Menko Perekonomian dan Menperin

Sept 2011 Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/2011 Tentang Restrukturisasi 

Bea Keluar CPO dan Produk Turunannya dan disempurnakan melalui PMK 75/2012.

Akhir 2011 Penerbitan PMK 130/2011 tentang Tax Holiday dan PP 52 tahun 2011 tentang Tax 

Allowance; untuk bidang usaha Industri Hilir Kelapa Sawit.



Capaian Program Pembangunan Klaster IHKS

• Telah dilakukan Groundbreaking Proyek MP3EI SubKoridor Kalimantan Timur 

oleh Presiden RI pada tanggal 23 Oktober 2012 termasuk diantaranya Proyek 

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy sebagai Lokus 

Pengembangan Klaster IHKS di Kalimantan Timur.

• Beroperasinya Pabrik PKO Mill kapasitas 400 Ton/hari dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Biomassa Sawit 2 x 3,5 MW di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumut.

• Telah disusun Kajian Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit 

Gelombang ke II di 3 (tiga) lokus di Provinsi Kalbar, Kalteng, dan Papua.

• Telah disusun Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Tangki Timbun Curah 

Cair CPO dan Produk Turunannya yang akan dibangun di KIPI Maloy Kaltim.

• Masuknya Investasi di Bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dengan total mencapai 

12 Triliun Rupiah dari group industri oleochemical besar antara lain Wilmar, 

Sinar Mas, Musim Mas, Unilever, dsb.
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• Telah dilakukan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi di Provinsi Lokus Klaster IHKS 

selama tahun 2012 yaitu di Provinsi Sumut (Medan, 8 Maret), Riau (Pekanbaru, 8 

November), Kaltim (Balikpapan, 15 Februari), dan Kalbar (Pontianak, 5 Juli).

• Telah dilakukan promosi investasi IHKS di dalam negeri (Pekanbaru, INAPALM dan 

Jakarta, ICEPO) serta di Luar Negeri (Dubai, Annual Investment Meeting).

• Telah dilakukan fasilitasi penanaman modal di bidang IHKS berupa fasilitasi 

Capaian Program Pembangunan Klaster IHKS

pengurusan administrasi insentif pajak Tax Holiday dan/atau Tax Allowance antara 

lain Investasi Group Musim Mas, Sinar Mas, Unilever, dan Wilmar.

• Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2012 tentang 

Restrukturisasi Bea Keluar CPO dan Produk Turunannya; dengan partisipasi aktif 

Kementerian Perindustrian.
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Permasalahan Penumbuhan Klaster IHKS

a. Infrastruktur pendukung (jalan akses, pelabuhan, tangki timbun, pembangkit listrik,

pengolahan limbah) belum tersedia dengan baik dengan kewenangan bertingkat

(Pusat – Provinsi – Kabupaten – Swasta)

b. Biaya logistik yang tinggi dan minimnya proyek baru pembangunan fasilitas logistik

antara lain khususnya pelabuhan curah cair dan kontainer khususnya di daerah

baru produsen Minyak sawit (Sumatera, Sulawesi, Papua)

c. Penumbuhan industri hilir terhambat karena integrasi rantai nilai industri hulu –

hilir belum dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha industri.

d. Kecenderungan mengekspor bahan baku karena kontrak internasional sehinggad. Kecenderungan mengekspor bahan baku karena kontrak internasional sehingga

menghambat investasi bidang industri hilir.

e. Belum tersedianya Centre of Excellence for Oleochemical Industry sebagai lembaga

koordinasi formal klaster IHKS dan pusat pembentukan SDM SDM berkualitas yang

specially dedicated to industri perkelapasawitan hulu – hilir

f. Ketergantungan pada penyediaan Lisensi teknologi industri, inovasi formulasi

produk, dan industri permesinan dari luar negeri.

g. Hambatan fiskal (perpajakan) dan moneter (suku bunga) tinggi bagi penumbuhan

industri hilir kelapa sawit.

h. Adanya Kampanye negatif produk minyak sawit Indonesia oleh LSM Internasional

(Issue NODA US-EPA, EU RED, Tuduhan Dumping biodiesel dan Oleochemical,dsb)
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1. Mempertahankan Kebijakan Restrukturisasi Tarif Bea Keluar melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 75 Tahun 2012 dan Menyempurnakan kebijakan tersebut sesuai 

dengan dinamika Industrialisasi Hilir Kelapa Sawit.

2. Mempertahankan kebijakan insentif investasi (Tax Allowance, Tax Holiday, dsb)  serta 

memberikan kemudahan administrasinya untuk menarik minat calon investor.

3. Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Goreng Curah Menjadi Minyak Goreng  

Kemasan Sederhana (mulai tahun 2012):

1. Industri Minyak Goreng Dalam Negeri mulai menginisasi Program tersebut dengan cara 

memproduksi dan Memperkenalkan Minyak Goreng Kemasan Sederhana ke pasaran domestik.

Arah Pengembangan Arah Pengembangan IndustriIndustri HilirHilir KelapaKelapa SawitSawit
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memproduksi dan Memperkenalkan Minyak Goreng Kemasan Sederhana ke pasaran domestik.

2. Pemberian Subsidi Minyak Goreng berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk  

Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Minyakita) bagi Masyarakat Kurang Mampu. 

3. Program tersebut dapat Meningkatkan Hygenitas Minyak Goreng dan Memudahkan 

Implementasi Program SNI Minyak Goreng serta Fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng 

4. Program dan alokasi dana khusus pembangunan infrastruktur khususnya di 3 (tiga) 

kawasan (Sei Mangkei Sumut, Dumai – Kuala Enok, Riau, dan Maloy Kaltim) meliputi jalan 

akses, pelabuhan, listrik, gas bumi, air bersih, penyelesaian legalitas pertanahan, dsb.

5. Program dan alokasi dana khusus untuk perbaikan soft infrastructure meliputi perbaikan 

kualitas dan kuantitas SDM, teknologi, dan pendirian centre of excellence.

6. Kebijakan “debottlenecking” prosedur investasi, peraturan perpajakan dan kepabeanan.



• Fasilitasi dan Koordinasi pemangku kepentingan Klaster Industri Kelapa Sawit

di lokus Klaster periode pertama (Sumut, Riau, Kaltim) dan Kalbar (2nd wave)

• Fasilitasi dan Koordinasi Permasalahan Penanaman Modal di bidang Industri

Hilir Kelapa Sawit (Tax Holiday, Tax Allowance, dsb).

• Memberikan dukungan proyek Infrastruktur Klaster Industri melalui kajian

pembangunan Tangki Timbun Pelabuhan Internasional Maloy Kaltim

terintegrasi dengan Kawasan Industri pada tahun 2014.

• Promosi Investasi untuk meningkatkan investasi bidang industri hilir, dan

Rencana Aksi

• Promosi Investasi untuk meningkatkan investasi bidang industri hilir, dan

Kampanye Antinegatif untuk menjawab issue internasional akan pasar produk

minyak sawit oleh lembaga internasional.

• Mengidentifikasi bidang teknologi hilirisasi industri kelapa sawit yang

potensial; antara lain Teknologi Pengolahan Biomassa Sawit.

• Mempersiapkan operasional Pusat Inovasi Teknologi Hilir Kelapa Sawit di

Kawasan/Klaster Industri Sei Mangkei Sumatera Utara
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• Fasilitasi Pelaku Industri/Calon Investor dalam dan luar negeri yang akan

berinvestasi di bidang Industri Hilir Kelapa Sawit.

• Fasilitasi dan Koordinasi Stakeholder Klaster Industri Kelapa Sawit di lokus Sei

Mangkei - Sumut, Dumai, Kuala Enok - Riau, dan Maloy, Kaltim.

• Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Calon Lokus Klaster IHKS Second Wave

(Prov. Kalbar, Kalteng, dan Papua) sebagai rintisan awal pendirian Klaster baru

Industri di ketiga wilayah tersebut.

• Koordinasi dan Partisipasi aktif Lintas Kementerian/instansi penyusunan

Peraturan Perundangan untuk meningkatkan iklim usaha/investasi industri hilir

Rencana Aksi …………….Lanjutan

Peraturan Perundangan untuk meningkatkan iklim usaha/investasi industri hilir

kelapa sawit.

• Bantuan proyek fisik infrastruktur klaster industri Sei Mangkei, Dumai,

dan/atau Maloy (rincian proyek fisik tergantung perkembangan).

• Kajian strategis pengembangan Lokus Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit

Gelombang ke II (Second wave) terdiri dari Kalbar, Kalteng, dan Papua.

• Promosi Investasi bidang industri hilir dan anti-kampanye negatif atas issue

internasional di baik di dalam maupun luar negeri.

• Identifikasi Bidang Teknologi Industri Hilir Kelapa Sawit yang strategis dan

potensial dikembangkan di masa mendatang.
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Terima kasih


