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PENDAHULUAN
 Industri Agro merupakan industri andalan masa depan, karena didukung oleh sumber daya alam yang
cukup potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan
kehutanan, dengan produksi tahun 2013 sebagai berikut :

CPO & CPKO
(30 juta ton)

Lada

Pulp & Kertas

(88 ribu ton)

(16,8 juta ton)

No.1 di Dunia

No.3 Di Dunia

No. 9 di Dunia

Karet
(3,04 Juta Ton)
No.2 di Dunia

Rotan
(143 ribu Ton)
No.1 Di Dunia

Kakao
(450 ribu ton)

Rumput Laut

Kelapa

Kopi

Ikan dan Udang

Teh

(440 Ribu ton)

(3,3 Juta Ton)

(692 Ribu Ton)

(10,5 Juta Ton)

(136 ribu Ton)

No.3 di Dunia

No.1 di Dunia

No. 1 Di Dunia

No. 3 di Dunia

No. 2 di Dunia

No.5 di Dunia

 Di samping itu, industri agro juga membutuhkan bahan baku impor, yaitu yang tidak tersedia di
dalam negeri atau tersedia namun jumlah tidak memenuhi, dengan kebutuhan tahun 2013:

Jagung
(18,8 Juta Ton)

Kedelai
(807 ribu
Ton)

Bawang
(964 ribu
Ton)

Daging Sapi
(800 ribu ton)

Gula
(5,6 Juta Ton)

Beras
(39 juta Ton)

Ubi Kayu
(24 Juta Ton)
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LINGKUP BINAAN DJIA
Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan
Furnitur dari Kayu
Industri Furnitur dari Rotan atau Bambu
Panel Kayu lainnya
Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu
Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
Peti Kemas dari Kayu
Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu
Bubur Kertas (Pulp) , Kertas Budaya , Kertas
Berharga
 Kertas Khusus , Kertas Industri, Kertas Tissue
 Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
 Buku, Brosur, Buku Musik, dan Publikasi
lainnya









 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah
 Percetakan, Jasa Penunjang Percetakan
 Pengasapan Karet, Remiling Karet
 Karet Remah (Crumb Rubber)
 Biodiesel, Bio Ethanol
 Bahan Kimia Organik Lainnya dari Hasil
Pertanian
 Hilir Kelapa Sawit

Industri Makanan, Hasil Laut
dan Perikanan

























Industri Minuman dan
Tembakau
 Pengolahan Buah-buahan dan
Sayuran
 Pengolahan Produk dari Susu
 Pengolahan Es Krim dan
sejenisnya
 Pengolahan Kopi, Pengolahan Teh
 Pengolahan Herbal, Sirop
 Air Minuman dan Air mineral
 Minuman keras,
 Minuman Anggur (wine)
 Minuman ringan
 Pengolahan Tembakau, Rokok
Kretek
 Rokok Putih
 Bumbu Rokok dan kelengkapan
Rokok lainnya
 Saccharin dan Natrium Siklamat

Biskuit, kakao dan coklat olahan
daging dalam kaleng
tepung kelapa (desiccated coconut)
pengolahan ikan dan udang beku
ikan dalam kaleng
kecap dan saos lainnya, kerupuk udang
Margarine, mete olahan
mie instan
minyak goreng kelapa/minyak kelapa
minyak goreng lain dari minyak nabati
minyak goreng sawit
monosodium glutamat (MSG)
olahan rumput laut (agar-agar)
pakan ternak/ikan
Pengolahan dan Pengawetan Biota Air
lainnya
Pengolahan rumput laut
makanan ringan (snack food)
Minyak Makan dan Lemak Nabati & Hewani
lainnya
Gelatin, Tepung Beras dan Tepung Jagung
Pati Beras dan Jagung
tepung ikan, tepung tapioka
tepung terigu, makaroni dan sejenisnya
gula pasir, gula pasir (gula kristal rafinasi)
kembang gula, gula lainnya
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GAMBARAN UMUM INDUSTRI AGRO
INDIKATOR
Pertumbuhan (%)

2012

2013

2014*

2015**

5,18

4,13

3,51

5,79

Kontribusi Terhadap PDB (%)

45,17

44,64

45,84

46,00

Nilai Ekspor (US$ Miliar)

40,12

38,66

35,42

40,00

Nilai Impor (US$ Miliar)

13,17

13,29

11,33

13,00

Nilai Investasi
• PMDN (IDR Triliun)
• PMA (US$ Miliar)

49,89
11,77

51,17
15,86

5,58
0,66

60,00
20,00

Tingkat Utilitas (%)

75,93

78,82

74,61

80,00

1.800.849

1.660.406

1.708.674

2.000.000

Tenaga Kerja (Orang)
Catatan:
* Data sampai dengan TW III 2014
** Target Tahun 2015
Nilai ekspor & impor Tahun 2014 s/d bulan Oktober

Sumber: BPS diolah Kemenperin
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PRIORITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO
INDUSTRI
PANGAN

INDUSTRI
BAHAN
PENYEGAR

Industri
Pengolahan Ikan
dan Hasil Laut

Industri
Pengolahan
Susu

Industri Pengolahan Kakao

Industri
Pengolahan
Minyak Nabati

Industri Pengolahan Kopi

Industri
Oleofood

Industri
Minuman

Industri
Tepung

Industri
Industri
Gula Berbasis Pengolahan Buah
dan Sayuran
Tebu

Industri Pengolahan
Tembakau

INDUSTRI
PAKAN
Ransum Pakan Ternak/Ikan

INDUSTRI
OLEOKIMIA
DAN KEMURGI

Industri Oleokimia

INDUSTRI
PENGOLAHAN HASIL
HUTAN DAN PERKEBUNAN

Industri Kemurgi

Industri Pengolahan Kayu,
Rotan dan Furniture

Industri Pulp dan Kertas
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PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
Tujuan: meningkatnya daya saing produk industri hasil hutan dan perkebunan
Kegiatan:
1)

Pengembangan industri karet melalui peningkatan kompetensi SDM bidang
konservasi energi dan bidang SML ISO 14000:24004 di industri karet remah
(crumb rubber).

2)

Pengembangan industri furniture melalui fasilitasi pusat desain furniture kayu di
Jepara dan furniture rotan di Cirebon; peningkatan kompetensi SDM furniture
bidang teknik produksi dan penyusunan rancangan SKKNI industri furniture.

3)

Pengembangan industri kertas melalui penyusunan buku panduan penerapan
ISO 50001 di industri pulp dan kertas dan peningkatan kompetensi SDM
percetakan bidang manajemen pemasaran.
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PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN (lanjutan)

4) Partisipasi Dit. IHHP dalam mengikuti sidang dan pameran/promosi di dalam dan
luar negeri.
5) Penyusunan/penyempurnaan standar produk industri pulp dan kertas (10 judul)
serta industri furniture (3 judul)
6) Penumbuhan dan pengembangan industri oleokimia dan kemurgi melalui
promosi investasi produk hilir kelapa sawit di Sumut, Riau, Kaltim, Kalteng, Kalbar
dan Papua; fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembangunan tangki timbun di
Maloy Kaltim; dan penyusunan rancangan standar kompetensi SDM industri hilir
kelapa sawit dan bahan bakar nabati.

7

PENGEMBANGAN INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU
Tujuan: meningkatkan daya saing produk industri minuman dan tembakau
Kegiatan:
1) Partisipasi Dit. Mintem dalam sidang dan pameran di DN dan LN (partisipasi
dalam kegiatan ACCSQ & CODEX); capacity building dalam implementasi
kerjasama Indonesia – Jepang).
2) Standardisasi pada industri minuman dan tembakau melalui penyusunan SKKNI
pada industri minuman dan tembakau; penerapan SNI wajib industri minuman
dan tembakau; penyusunan/revisi dan pemberlakuan SNI di lingkungan industri
hasil holtikultura, minuman ringan, tembakau dan susu serta bimbingan teknis
penerapan SPPT SNI produk AMDK.
3) Pengembangan industri pangan melalui fasilitasi
pengembangan industri pengolahan buah dan susu.

dan

koordinasi
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PENGEMBANGAN INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU (lanjutan)
4) Pengembangan industri bahan penyegar melalui fasilitasi dan koordinasi
pengembangan industri pengolahan tembakau, kopi dan teh; monitoring dan
koordinasi pelaksanaan sertifikasi mesin pelinting sigaret dan pemanfaatan
DBHCHT mendukung roadmap IHT; peningkatan efisiensi pengolahan
tembakau virginia flue cured dengan bahan bakar selain minyak tanah.
5) Pengembangan industri minuman lainnya melalui fasilitasi penerapan CPPOB
industri makanan dan minuman dan pengawasan dan pengendalian industri
minuman beralkohol.
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PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
Tujuan: meningkatkan daya saing produk industri makanan, hasil laut dan
perikanan
Kegiatan:
1) Revitalisasi industri gula melalui bantuan langsung mesin/peralatan industri
gula.
2) Standardisasi pada industri makanan, hasil laut dan perikanan melalui
perumusan dan revisi SNI industri makanan, hasil laut dan perikanan;
penyusunan draft RSKKNI industri pengolahan daging; peningkatan kualitas
SDM melalui pelatihan pada industri pengolahan ikan; penerapan dan
pembinaan keamanan pangan melalui CPPOB.
3) Pengembangan industri pangan melalui fasilitasi dan koordinasi
pengembangan industri ikan dan hasil laut, pengolahan kelapa, tepung non
gandum; verifikasi kontrak penjualan dan penyaluran gula kristal rafinasi;
evaluasi persediaan raw sugar dan GKR; audit teknologi pabrik gula rafinasi.
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PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN (lanjutan)

4) Pengembangan industri pakan melalui fasilitasi dan koordinasi pengembangan
industri pakan serta peningkatan kemampuan SDM industri pakan ternak.
5) Pengembangan industri bahan penyegar melalui fasilitasi dan koordinasi
pengembangan industri pengolahan kakao; peningkatan konsumsi cokelat
dalam negeri dan partisipasi sidang ICCO/ACC dan pelatihan kewirausahaan
pengolahan cokelat.
6) Pengembangan industri oleofood melalui fasilitasi pengembangan industri
makanan berbasis crude palm oil (CPO).
7) Promosi dan kerjasama pada Dit IMHLP melalui partisipasi pada pameran dan
sidang internasional.
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ISU STRATEGIS GLOBAL
1. Ekonomi global masih menghadapi risiko pelemahan di tahun 2015
walaupun diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2014.
2. China diperkirakan masih akan mengalami perlambatan, karena fokus pada
struktural.
3. Gejolak harga komoditas pasar global, termasuk harga minyak dan harga
komoditas ekspor Indonesia.
4. Dampak resesi global yang masih berlanjut (masalah restrukturisasi utang
dan krisis perbankan Eropa), berakibat melambatnya daya beli konsumen
dan penurunan permintaan produk agroindustri di luar negeri.
Hal ini juga berdampak pada terganggunya pasar dalam negeri, akibat
beralihnya tujuan ekspor negara produsen dunia ke Indonesia karena
Indonesia merupakan pasar potensial.
5. Adanya kampanye negatif oleh NGO asing terhadap produk turunan minyak
sawit dan pulp kertas di Eropa dan Amerika Serikat.
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ISU STRATEGIS GLOBAL (lanjutan)
6.

Adanya hambatan tarif (diskriminasi bea masuk) dan non-tarif barrier di
beberapa negara tujuan ekspor.

7.

Persaingan Global :
a.

Indonesia saat ini berpartisipasi aktif di dalam forum Codex
Allimentarius Commission (CAC) yang bertujuan untuk membahas
standar mutu dan keamanan pangan dunia yang terkait dengan
kepentingan industri.

b. Proses integrasi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015,
dimana sektor pangan merupakan salah satu sektor yang akan
dipercepat pelaksanaannya. Pembahasan dilakukan melalui Prepared
Foodstuff Product-Working Group (PFPWG) yang merupakan bagian
dari forum ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality
(ACCSQ).
c.

Proses perintisan integrasi ekonomi ASEAN, melalui harmonisasi
standar dan perintisan saling pengakuan (MRA) untuk sektor pangan
olahan (HS 16-21).
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ISU STRATEGIS DOMESTIK
1. Konsumen berpendidikan dan berwawasan lebih tinggi sehingga lebih
menuntut akan produk-produk agro yang berkualitas tinggi, sehat/aman
dan halal dikonsumsi.
2. Terganggunya pemasaran produk industri agro dalam negeri oleh produk
ilegal dan produk impor kualitas rendah dengan harga murah.
3. Penerapan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan : Pangan harus senantiasa
tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
4. Belum terintegrasinya suplay chain terhadap bahan baku, industri dan pasar.
5. Terganggunya pasar industri makanan dan minuman akibat isu negatif
penggunaan bahan tambahan pangan yang mengganggu kesehatan,
pencantuman label peringatan kandungan kholesterol, gula dan isu cukai
minuman berkarbonasi.
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QUICK WINS DITJEN INDUSTRI AGRO TAHUN 2015
No

Kegiatan

1

Peningkatan kemampuan
teknologi industri kayu dan
rotan

2

Peningkatan kompetensi
SDM industri pengolahan
kayu dan rotan bidang
desain

Lingkup Kegiatan
Bantuan peralatan dan/atau mesin dalam rangka peningkatan hilirisasi
industri pengolahan kayu dan rotan yaitu :
• Bantuan mesin peralatan pengembangan industri rotan hulu di
Kalimantan Tengah sebanyak masing masing 45 unit.
• Bantuan mesin peralatan pengembangan industri rotan hilir di
Sukoharjo, Jawa Tengah sebanyak 45 set.
• Bantuan mesin peralatan pengembangan indusri furniture kayu di
Nganjuk, Jawa Timur sebanyak 40 set unit).
• Bantuan mesin perlatan pengembangan industri pengolahan kayu di
Sukabumi, Jawa Barat sebanyak 1 set.
• Bantuan peralatan/mesin kiln dry dan mesin pengolahan kayu di Jepara,
Jawa Tengah sebanyak 1 set mesin.
• Pemberian pelatihan kepada SDM industri pengolahan kayu dan rotan
dalam rangka peningkatan kemampuan SDM bidang desain di Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
• Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan masing masing lokasi
dilatih sebanyak 50 orang yang terbagi kedalam 2 kelas dengan
pengajar yang akan memberikan materi adalah pengajar dari luar
negeri.
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QUICK WINS DITJEN INDUSTRI AGRO TAHUN 2015(lanjutan)
No
3

4

5

Kegiatan

Lingkup Kegiatan

• Pemberian fasilitas pendampingan kepada industri pengolahan kayu
Fasilitasi mentoring,
dalam rangka pengurusan sertifikasi legalitas kayu (SVLK) kepada
pendampingan dan
sebanyak 600 perusahaan di 7 daerah (DKI Jakarta, Banten, Jawa
bantuan pembiayaan
Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali).
sertifikasi SVLK dan V‐Legal
• Pemberian bantuan pembiayaan sertifikasi SVLK bagi pemegang Ijin
pada perusahaan furniture
Usaha Industri furniture dan kerajinan kayu dengan nilai investasi
dan kerajinan kayu
diatas 500 juta (menengah ke atas) sebanyak 200 perusahaan di 7
daerah (DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta,
Jawa Timur dan Bali).
• Fasilitasi koordinasipenyediaan bahan baku kayu alternatif (kelapa
Fasilitasi pengembangan
sawit, karet, dll) sebagai bahan baku industri pengolahan kayu
industri furniture berbasis
•
Peningkatan penggunaan bahan baku kayu alternatif sebagai bahan
kayu alternatif
baku kayu industri pengolahan kayu.
Bantuan
peralatan pengolahan kopi dalam rangka peningkatan
Peningkatan kemampuan
kemampuan
teknologi industri hilir kopi di Aceh, Jawa Barat dan Jawa
teknologi industri hilir kopi
Tengah
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QUICK WINS DITJEN INDUSTRI AGRO TAHUN 2015(lanjutan)
No

Kegiatan

Lingkup Kegiatan

6

Peningkatan kemampuan
teknologi industri
pengolahan susu

Bantuan peralatan cooling unit susu dalam rangka peningkatan
kemampuan teknologi industri pengolahan susu di Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Jawa Timur

7

Peningkatan kemampuan
teknologi industri es balok

Bantuan peralatan pabrik es balok dalam rangka peningkatan
kemampuan teknologi industri pengolahan hasil laut di Aceh dan
Sulawesi Tengah

8

Fasilitasi Pelatihan
Peningkatan SDM Industri
Pengolahan Rumput Laut

• Memberikan pelatihan kepada 30 orang SDM berbasis kompetensi
dibidang industri pengolahan rumput laut di Sulawesi Selatan.
• Pelatihan dilaksanakan di Balai Diklat Industri Makassar selama 7 hari

9

Pengembangan Teknologi
Pengolahan Rumput Laut

• Memberikan bantuan peralatan dan/atau mesin pengolahan produk
hilir rumput laut dengan bahan baku rumput laut kering menjadi
bermacam‐macam produk hilir seperti, mie rumput laut, bakso
rumput laut dan makanan berbasis rumput laut lainnya di Propinsi
Sulawesi Selatan.
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QUICK WINS DITJEN INDUSTRI AGRO TAHUN 2015(lanjutan)
No

Kegiatan

10

Penyusunan SKKNI Industri
Pengolahan Kakao

11

Pengembangan Teknologi
Industri Pengolahan Kakao

12

13

Lingkup Kegiatan
• Menyusun dokumen SKKNI bidang industri pengolahan kakao.

• Memberikan bantuan peralatan dan/atau mesin pengolahan produk
hilir kakao dengan bahan baku biji kakao menjadi kakao liquor dan
produk makanan dari cokelat di Sulawesi Tenggara.
• Memberikan fasilitasi promosi internasional produk industri agro
Promosi Produk‐Produk
kepada industri makanan minuman Indonesia di pameran HKTDC
Industri Agro Pameran Luar
Food Expo Hong Kong, China pada tanggal 13‐17 Agustus 2015 dan
Negeri
pameran ANUGA Cologne, Jerman pada tanggal 10‐14 Oktober 2015
• Fasilitasi terdiri atas booth pameran, kepesertaan dan buyers night
• Memberikan bantuan alat uji laboratorium terkait SNI wajib Kertas,
Bantuan peralatan/mesin
AMDK, Minyak Goreng dan Kopi
dalam rangka mendukung
•
Penerima bantuan yaitu Baristand Aceh, BBPK Bandung, BBTPPI
penerapan SNI wajib
Semarang dan BBIA Bogor
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PENUTUP
1. Pertumbuhan industri agro yang sebagian besar merupakan produk
“consumer goods” diprediksikan akan tetap baik dan masih menjadi andalan
sektor industri pengolahan non migas, didukung oleh kuatnya permintaan di
dalam negeri yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya konsumen kelas
menengah di dalam negeri.
2. Dengan semakin besarnya persaingan pasar di dalam maupun luar negeri,
diperlukan upaya-upaya yang serius dalam meningkatkan daya saing produk
industri agro Indonesia, diantaranya dengan perbaikan iklim investasi dan
teknologi, menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif di negara tujuan
ekspor, dan mengatasi kampanye negatif serta meningkatkan mutu/kualitas
produk agro sesuai persyaratan internasional.
3. Kerjasama dengan instansi terkait diharapkan mampu meningkatkan akses
pasar produk industri agro yang pada akhirnya akan berdampak pada
pertumbuhan industri pengolahan dan ekonomi nasional.
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