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MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 

Sasaran Program (SP) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional 

Kode IKSP IKSP 1 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSP) 

Rasio produk pangan dan non pangan hewani olahan asal ternak yang diekspor terhadap total ekspor produk 

hewani asal ternak 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSP 
Perhitungan volume ekspor pangan dan non pangan hewani asal ternak untuk beberapa produk hewani asal ternak 

(data dari BPS) yang diakumulasikan oleh Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian 

Formula/Cara menghitung 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data 

• Pusdatin  data pertumbuhan volume ekspor dan data produk pangan dan non pangan hewani asal ternak yang 

diekspor 

• Badan Pusat Statistik (BPS)  data volume ekspor per produk  hewani asal ternak  

Cara pengambilan data 

1. Masukkan data volume ekspor untuk setiap produk pangan dan non pangan hewani asal ternak yang ditentukan 

sebagai target produk ekspor untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) 

2. Masukkan data seluruh produk ekspor hewani asal ternak sesuai tertera pada langkah 1 untuk tahun berjalan (t) 

dan tahun sebelumnya (t-1) 

3. Hitung pertumbuhan volume ekspor produk pangan dan non pangan hewani asal ternak 

Catatan khusus - 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSP/sumber IKSP 
Pusdatin 
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MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS 

Sasaran Kegiatan (SK) Jumlah usaha dibidang peternakan untuk mendukung substitusi impor 

Kode IKA IKA 1 

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) Jumlah usaha dibidang peternakan untuk mendukung substitusi impor 

Bukti realisasi/pemenuhan IKA 
Perhitungan jumlah usaha dibidang peternakan untuk mendukung subtitusi impor daging sapi, susu dan daging itik 

yang diakumulasikan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 

Formula/Cara menghitung 

(Σ usaha yang dibina dibidang peternakan untuk mendukung substitusi impor  + Σ potensi usaha baru dibidang 

peternakan untuk mendukung substitusi impor) 

 

Dimana : 

1. Σ usaha yang dibina dibidang peternakan untuk mendukung substitusi impor  =   Σ kelembagaan berbadan 

hukum kajian KPK yang dibina +   Σ usaha berbadan hukum dampingan SMD + Σ Sentra Peternakan Rakyat + 

Σ usaha berbadan hukum binaan SMDWP + Σ perusahaan peternakan sapi perah +  Σ perusahaan baru yang 

dibina  

2. Σ potensi usaha baru dibidang peternakan untuk mendukung substitusi impor =  Σ usaha baru dan perluasan 

realisasi PMA  dan PMDN +  Σ usaha baru binaan Direktorat PPHnak 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data 

1. Dit PPHnak  kelembagaan berbadan hukum kajian KPK yang dibina; usaha berbadan hukum dampingan 

SMD; Sentra Peternakan Rakyat; usaha berbadan hukum binaan SMDWP;  perusahaan peternakan sapi perah 

dan perusahaan baru yang dibina  

2. Dit PPHnak, BKPM dan BPS  usaha baru dan perluasan realisasi PMA  dan PMDN; usaha baru binaan 

Direktorat PPHnak; perusahaan baru. 

Cara pengambilan data 

1. Masukkan data jumlah usaha yang dibina dibidang peternakan untuk mendukung substitusi impor  

2. Masukkan data jumlah potensi usaha baru dibidang peternakan untuk mendukung substitusi impor 

3. Hitung penjumlahan keduanya 

Catatan khusus - 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSP/sumber IKSP 
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 



MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS 

Sasaran Kegiatan  (SK) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional 

Kode IKSK IKSK 1 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSP) 
Peningkatan jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor komoditas peternakan 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSP 

Perhitungan jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor untuk beberapa  komoditasn peternakan (data dari BPS) 

yang diakumulasikan oleh Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian 

Formula/Cara menghitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data 

• Pusdatin  data  volume n nilai ekspor produk dan negara tujuan  

• Badan Pusat Statistik (BPS)  data volume ekspor per komoditas eskpor pangan hewani asal ternak  

• Badan Karantina  data pelaku uasaha,  volume negara tujuan  

Cara pengambilan data 

1. Masukkan data jumlah pelaku usaha yang  siap ekspor untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) 

2. Masukkan data jumlah pelaku usaha 

3. Hitung peningkatan pelaku usaha yang siap melakukan ekspor  

Catatan khusus - 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKA/sumber 

IKSP 

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 


