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KATA PENGANTAR

Sektor industri merupakan pilar utama pembangunan 
ekonomi nasional, yang tidak saja mampu memberikan 
kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, 

lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan 
kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa 
kearah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang 
pembentukan daya saing nasional.

Reformasi birokrasi merupakan harapan masyarakat kepada 
pemerintah untuk membentuk pemerintahan yang bersih 
dan bebas KKN serta keinginan masyarakat untuk menikmati 
pelayanan publik yang berkualitas. Maka dari itu Kementerian 
Perindustrian terus melakukan pembaharuan dan perubahan 
mendasar terhadap aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 
ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dalam 
mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan 
khususnya pembangunan sektor industri.

Visi Pembangunan Industri Tahun 2015-2019 adalah 
Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing 
dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya 
Alam dan Berkeadilan. Visi tersebut akan dicapai melalui :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional 
untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, 
berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui 
pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan 
dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; 

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan 
kesempatan kerja; 

4. pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna 
memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. 
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kata pengantar
Sebagaimana amanat UU Nomor 17 tahun 2007 tentang 
RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan 
aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk 
meningkatkan  profesionalisme aparatur Negara dan untuk 
mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, di pusat 
maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan 
pembangunan di bidang-bidang prioritas. Kementerian 
Perindustrian sebagai penggerak dan pembina industri 
nasional, berupaya melakukan suatu perubahan dan perbaikan 
pola pikir, budaya kerja dan perilaku ke arah yang lebih baik 
lagi melalui reformasi birokrasi, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi 
persaingan global.

Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 
2015-2019 merupakanarah dan tindakan dalam melaksanakan 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Buku ini memuat rencana pelaksanaan program kegiatan 
Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian pada setiap 
Program, yang meliputi: Manajemen Perubahan, Penguatan 
Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabiltas Kinerja, Penguatan 
Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem 
Manajemen SDM ASN,  Penguatan Peraturan Perundang-
Undangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Quick 
Wins . 

Dengan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kementerian 
Perindustrian Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian 
Perindustrian dapat dilaksanakan melalui program kerja 
tahunan.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd
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BAB I 
PENDAHULUAN

I.  Latar Belakang 
Dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis terkait 
dengan sektor industri telah bergerak begitu cepat, secara kasat 
mata negara maju lebih siap sehingga lebih mampu memanfaatkan 
kesempatan dibandingkan dengan negara berkembang. Dalam upaya 
mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan 
ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak globalisasi dan 
liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan 
datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam jangka 
menengah, maupun jangka panjang yang tertuang dalam sebuah 
dokumen Kebijakan Industri Nasional dan Rencana Induk Pembangunan 
industri.

07012015.indd   10 1/7/2016   4:22:26 PM



11 

Visi pembangunan industri nasional yaitu Indonesia Menjadi Negara 
Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat 
Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan.

Visi pembangunan industri tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 
misi pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu: 

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk 
mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing,maju, 
dan berwawasan lingkungan; 

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan 
sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan 
penguasaan teknologi dan inovasi; 

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan 
kerja; dan 

4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia 
guna memperkuatdan memperkukuh ketahanan nasional. 

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan 
yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun 
industri yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

Sektor industri memegang peranan penting dalam perekonomian 
nasional, maka diperlukan peningkatan nilai tambah industri, 
peningkatan  penguasaan  pasar  domestik dan internasional,  
peningkatan industri jasa pendukung, memfasilitasi penguasaan 
teknologi industri, memfasilitasi penguatan struktur industri, 
mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau jawa 
dan mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB. Oleh karena 
itu sektor industri diharapkan mampu berperan dalam  penciptaan 
kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan birokrasi yang dapat 
melakukan perubahan yang mendasar dalam pelayanan publik, kinerja 
organisasi, dan integritas dan produktifitas pegawai. 

Kementerian Perindustrian telah mulai membangun pondasi Reformasi 
Birokrasi sejak tahun 2005. Berbagai langkah reformasi telah dilakukan 
yaitu proses perekrutan pegawai telah diperbaiki dengan menggunakan 
sistem online. 

Produktivitas pegawai dapat dipantau melalui laporan mingguan 
setiap pegawai dan penilaian kinerja pegawai tiap bulan. Di samping itu 
Kementerian Perindustrian juga telah memiliki unit pengadaan secara 
terpusat atau ULP (Unit Layanan Pengadaan) dengan menggunakan 
sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk melayani 

BAB I

07012015.indd   11 1/7/2016   4:22:26 PM



12 

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

pengadaan barang dan jasa yang 
menjamin transparansi proses tersebut.  
Perbaikan di sektor pelayanan publik 
terus dilakukan, baik dari standar 
pelayanan prima maupun integritas 
penyelenggaraan dan pelayanan. 

Untuk mendapatkan momentum 
yang positif dalam pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi, dilakukan program 
percepatan (quick wins) terutama 
pada perbaikan kualitas pelayanan 
publik. Pada dasarnya, peningkatan 
pelayanan publik ini diarahkan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat 

(public trust building), terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan 
yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat industri 
atau dunia usaha. 

II. Tujuan 
Kementerian Perindustrian sebagai penggerak dan pembina industri 
nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi 
persaingan global. Dengan Reformasi Birokrasi diharapkan akan 
terbangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, profesional, produktif, 
kompeten, akuntabel, transparan, dan mampu melayani kebutuhan 
masyarakat.

Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan sejak tahun 2005 secara 
bertahap dan berkelanjutan ini dilandasi komitmen seluruh pimpinan 
dan staf untuk mendukung langkah perwujudan tata pemerintahan 
yang baik, antara lain meliputi penataan organisasi, penataan 
ketatalaksanaan (proses bisnis) dan manajemen SDM dengan prioritas 
utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang langsung 
bersentuhan dengan masyarakat, peningkatan sistem manajemen 
SDM aparatur yang didukung dengan sistem kerja berbasis teknologi 
informasi (e-government), dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk 
mengurangi terjadinya praktik KKN.

Untuk mendapatkan 
momentum yang positif 
dalam pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi, 
dilakukan program 
percepatan (quick wins) 
terutama pada perbaikan 
kualitas pelayanan publik.
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PERSPEKTIF
PEMANGKU

KEPENTINGAN

1
Meningkatnya peran 

industri dalam 
perekonomian 

nasional

7
Menguatnya 

struktur industri

2
Meningkatnya 

penguasaan pasar 
dalam dan 
luar negeri

6
Meningkatnya 

penyerapan tenaga 
kerja di sektor 

industri

4
Meningkatnya 

peran UKM dalam 
perekonomian 

nasional

3
Meningkatnya 

penyebaran dan 
pemerataan

industri

5
Meningkatnya 

pengembangan inovasi 
dan penguasaan 

teknologi

Terbangunnya 
industri yang tangguh 

dan berdaya saing

PERSPEKTIF
PROSES

INTERNAL

PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN FASILITAS PELAKSANAAN TEKNIS

1. Tersusunnya kebijakan 
pembngunan industri searah 
dengan ideologi TRISAKTI 
dan Agenda Prioritas 
Presiden (NAWA CITA)

2. Meningkatnya daya 
saing industri melalui 
pengembangan 
standardisasi industri

3. Meningkatnya investasi 
sektor industri melalui 
fasilitas pemberian insentif 
fiskal dan non-fiskal 

4. Meningkatnya penggunaan 
produk dalam negeri

5. Meningkatnya kualitas 
pelayanan dan informasi 
publik

6. Meningkatnya ketahanan 
industri melalui pemberian 
fasilitas 

7. Meningkatnya ketersediaan 
infrastruktur industri untuk 
mendukung pertumbuhan 
industri nasional

8. Tumbuhnya industri strategis 
berbasis sumber daya alam 
(nikel, tembaga, migas)

9. Meningkatnya kompetensi 
tenaga kerja industri melalui 
pendidikan dan pelatihan

10. Meningkatnya ketersediaan 
lembaga pendidikan dan 
pelatihan bagi SDM Industri

11. Meningkatnya ketersediaan 
data sektor industri melalui 
penyelenggaraan sistem 
informasi industri nasional

PERSPEKTIF
PEMBELAJARAN

ORGANISASI

INFRASTRUKTUR PERENCANAAN DAN 
PELAPORAN AKUNTABILITAS

1. Meningkatnya penerapan 
sistem informasi 
dan teknologi dalam 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi

2. Meningkatnya ketersediaan 
sarana dan prasarana 
pendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi

3. Meningkatnya kualitas 
perencanaan dan 
penganggaran

4. Meningkatnya kualitas 
pelaporan pelaksanaan 
kegiatan dan anggaaran

5. Meningkatnya transparansi 
akuntabilitas dan kualitas 
tata kelola keuangan

6. Meningkatnya elektavitas 
peneraan sistem 
pengendalian internal

7. Meningkatnya implementasi 
kebijakan industri melalui 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 

III. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 
yang berisi tujuh butir sasaran strategis yaitu:
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Sasaran Strategis 1: Meningkatnya peran industri dalam 
perekonomian nasional

Meningkatnya peran industri di dalam perekonomian nasional 
diindikasikan dengan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-
migas yang diharapkan tumbuh di atas pertumbuhan PDB nasional 
serta meningkatnya kontribusi PDB pengolahan non-migas terhadap 
PDB nasional. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran strategis 
(IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas; 

2. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB 
Nasional. 

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan 
luar negeri

Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri dimaksudkan untuk 
meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan 
seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pangsa pasar di luar 
negeri dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri 
sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri 
terhadap nilai ekspor nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) 
dari sasaran strategis ini adalah:

1. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas 
terhadap ekspor nasional; 

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya penyebaran dan pemerataan 
industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan 
perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi 
sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan 
menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di 
luar pulau jawa. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran 
strategis ini adalah:

1. Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa 
terhadap total nilai tambah sektor industri; 

2. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau 
jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional. 
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Sasaran Strategis 4: Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian 
nasional

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. 
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 
juta unit dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri 
nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja 
IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan 
merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor 
industri non migas. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran 
strategis ini adalah:

1. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM; 

2. Penyerapan tenaga kerja IKM. 

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pengembangan inovasi dan 
penguasaan teknologi

Pengembangan inovasi dan penguasaan 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. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari 
sasaran strategis ini adalah:

1. Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan 
inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di 
sektor industri

Salah satu peran utama sektor industri dalam perekonomian nasional 
adalah dengan menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan 
kerja yang produktif. Sampai dengan tahun 2013, jumlah tenaga kerja 
di sektor industri pengolahan non-migas mencapai 14,78 juta tenaga 
kerja. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini 
adalah:

1. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri. 

Sasaran Strategis 7: Menguatnya struktur industri

Salah satu sasaran pembangunan industri adalah menguatnya struktur 
industri pengolahan non-migas melalui penumbuhan industri hulu 
dan industri antara yang berbasis sumber daya alam. Struktur industri 
yang kuat mempunyai ciri antara lain adanya kaitan (linkage) yang 
kuat dan sinergis antar sub sektor industri dengan berbagai sektor 
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ekonomi lainnya, memiliki kandungan lokal yang tinggi, menguasai 
pasar domestik, memiliki produk unggulan industri masa depan, 
tumbuh secara berkelanjutan, serta mempunyai daya tahan (resilience) 
yang tinggi terhadap gejolak perekonomian. Indikator kinerja sasaran 
strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1. Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal 
terhadap PDB industri pengolahan non-migas. 

Sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian adalah 
sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih 
dan bebas KKN. 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian 
Perindustrian kepada masyarakat.

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian 
Perindustrian.

4. Tersedianya SDM Aparatur yang profesional dengan didukung 
oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis 
kompetensi dan transparan.

Guna tercapainya sasaran strategis tersebut, dibutuhkan birokrasi yang 
bersih, efektif, efisien, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan 
akuntabel. 

Untuk mencapai hal tersebut, perubahan-perubahan di lingkungan 
Kementerian Perindustrian dilakukan secara bertahap dan 
berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang 
konvensional yang memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien 
menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) 
dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan 
anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya 
akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN 
dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian 
dalam rangka tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat 
yang semula berorientasi ’ingin dilayani’ menjadi ’pelayan publik’ dan 
perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan sistem, secara 
bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu 
yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi 
pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan 
masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi 
pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki 
dampak nyata bagi sektor industri.
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BAB II
ROADMAP REFORMASI 

BIROKRASI

Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian disusun 
berdasarkan program kegiatan selama 5 tahun yang terdiri dari 
beberapa area perubahan yaitu:

I. Manajemen Perubahan

II. Penguatan Sistem Pengawasan

III. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

IV. Penguatan Kelembagaan

V. Penguatan Tata Laksana

VI. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

VII. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

IX. Quick Wins

Area perubahan tersebut mencakup kondisi saat ini, kondisi yang 
diinginkan, identifikasi permasalahan dan rencana aksi perubahan. 
Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 
melibatkan seluruh unit kerja baik pusat maupun daerah secara 
bersama-sama dan konsisten.
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I. Manajemen Perubahan

1. Kondisi Saat ini

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 
2010-2014 telah melakukan beberapa capaian pada area Manajemen 
Perubahan. Hal ini tergambar dari terbentuknya kelengkapan Reformasi 
Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu Terbentuknya 
Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian Perindustrian, Asesor 
dan Asisten Asesor PMPRB. Kelengkapan ini menjadi trigger terhadap 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada area manajemen 
perubahan. Adapun perubahan–perubahan paradigma yang terjadi 
pada pegawai Kementerian Perindustrian saat ini adalah :

1. Para pegawai telah memiliki SKP sesuai dengan ketentuan PP 46 
tahun 2011 tentang sasaran kerja pegawai yang sejak tahun 2014 
dijadikan salah satu dasar pembayaran tunjangan kinerja.

2. Penerapan Budaya Kerja 5K (Keteratuan, Kerapihan, Kebersihan, 
Kelestarian dan Kedisiplinan) telah dilakukan sejak Tahun 
2009, dan sejak Tahun 2014 telah diterapkan sistem penilaian 
grading bagi unit kerja pusat. Sistem penilaian grading tersebut 
melibatkan Inspektor 5K dan Fasilitator 5K sebagai agen 
perubahan (agent of change) dalam bidang Budaya Kerja 5K di 
lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II
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3. Para pegawai telah memenuhi ketentuan jam kerja secara 
konsisten sejak tahun 2014, masuk kerja jam 07.30 dan pulang 
16.00 dan rata-rata jam kerja pegawai Kementerian telah 
mencapai di atas 7,5 jam per hari. 

4. Pendidikan dasar mental kedisiplinan pegawai baru yang 
bekerjasama dengan TNI (Rindam Jaya).

5. Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja 
sama dengan Bareskrim Polri.

2. Kondisi yang Diinginkan

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor : 5 tahun 2014 
Menyebutkan ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai 
berikut :

1. Nilai Dasar;

2. Kode etik dan kode perilaku;

3. Integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik;

4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

5. Kualifikasi Akademik;

6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan;

7. Profesionalitas jabatan.

Prinsip–prinsip tersebut diatas merupakan ruh yang harus dimiliki oleh 
setiap Aparatur Sipil Negara dalam mengemban Tugas pokok dan fungsi 
jabatannya. Jika prinsip–prinsip dimaksud telah dimiliki oleh setiap ASN, 
maka perubahan mental serta perilaku ASN pun akan menjadi lebih baik 
serta dapat menjadi teladan.

Sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi bahwa manajemen 
perubahan dapat merubah pola pikir, perilaku dan budaya kerja pegawai 
menjadi lebih baik. Adapun setiap ASN Kementerian Perindustrian 
mempunyai pola pikir dan budaya kerja:

1. Melayani;

2. Orientasi outcome;

3. Menjemput;
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

I Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

a. Manajemen Perubahan

1. Pengembangan nilai-
nilai untuk menegakkan 
integritas

•	 Sosialisai Prinsip–prinsip 
dasar ASN

ASN memahami 
prinsip–prinsip dasar 
yang dimilikinya.

•	 Sosialiasasi Road Map 
dan Program Reformasi 
Birokrasi kepada 
seluruh pegawai secara 
bertahap sehingga 
terciptanya dialog 
an--tar pimpinan dan 
pegawai dapat terjalin.

Seluruh pegawai 
melaksanakan 
program reformasi 
birokrasi Kementerian 
Perindustrian

4. Kompeten;

5. Sederhana;

6. Bersih.

3. Identifikasi Permasalahan 

Sejak diterbitkannya Undang–Undang Apartur Sipil Negara nomor : 
5 tahun 2014 masih banyak Aparatur Sipil Negara belum memahami 
Undang–Undang dimaksud. Sehingga tujuan dari dibentuknya UU 
tersebut belum mencapai sasaran yang tepat.

Kurangnya sosialisasi Undang Undang Apartur Sipil Negara nomor : 5 
tahun 2014 serta kurangnya sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian 
tentang kode etik pegawai.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun Roadmap 
manajemen perubahan untuk tahun 2015-2019 dengan memfokuskan 
pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel berikut: 
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

•	 Rapat Koordinasi Tim 
Reformasi yaitu: rapat 
rutin setiap bulan Tim 
Reformasi sesuai Area 
Peubahan dan Tim 
Teknis serta Rapat 
Rutin Tim Pengarah, 
Tim Pelaksana dan Tim 
Teknis dengan seluruh 
pegawai

Berjalannya program-
program Reformasi 
Birokrasi secara terarah, 
efektif dan menyeluruh 
dari tingkat Pimpinan 
sampai Staf

•	 Menyempurnakan 
dan Mensosialisasikan 
Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang 
kode etik pegawai 

Pegawai memiliki pola 
pikir, perilaku dan 
budaya kerja Reformasi 
Birokrasi

•	 Melaksanakan Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 
(PMPRB) Kementerian 
Perindustrian sesuai 
Peraturan MenteriPAN 
dan RB

Terlaksananya program 
Reformasi Birokrasi 
sesuai dengan Road 
Map Reformasi 
Birokrasi Kementerian 
Perindustrian

•	 Melaksanakan 
Monitoring dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi 
internal dengan 
bekerjasama dengan 
pihak ahli

Meningkatnya 
pemahaman pegawai 
terhadap Reformasi 
Birokrasi.

•	 BirokrasiKampanye 
Audio Visual 

Terinternalisasikannya 
nilai-nilai Reformasi 
Birokrasi pada pegawai.

2.    Pembentukan Agen 
Perubahan 

•	 Penyempurnaan 
Tim Pengarah, Tim 
Pelaksana dan Tim 
Teknis Reformasi 
Birokrasi sesuai dengan 
struktur organisasi dan 
kebutuhan. 

Terpenuhinya Tim 
Reformasi dari tingkat 
Pimpinan sampai Staf 
sesuai kompetensi 
masing-masing

•	 Pembentukan Tim 
Reformasi Birokrasi di 
seluruh Satker

Tersedianya agen 
perubahan (agent of 
change) Reformasi 
Birokrasi di seluruh 
satker.

•	 Capacity Building Agent 
of Change 

Terbangunnya kapasitas 
Tim Reformasi Birokrasi 
di seluruh satker
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II. Penguatan Pengawasan

1. Kondisi Saat Ini

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 
2010-2014 telah melakukan beberapa capaian pada area Penguatan 
Pengawasan sebagai berikut:

1. Telah dicanangkannya program Pembangunan Zona Integritas 
di Lingkungan Kementerian Perindustrian oleh Menteri 
Perindustrian disaksikan oleh Menteri PAN RB, KPK dan Komisioner 
Ombudsman RI;

2. Tindak lanjut dari pencanangan Pembangunan Zona Integritas 
adalah diusulkannya 5 (lima) satuan kerja untuk memperoleh 
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

3. Telah dirumuskannya kebijakan-kebijakan yang mendukung 
upaya-upaya pencegahan KKN, seperti Whistle Blowing 
System (Permenperin No. 20/2015), Pengendalian Gratifikasi 
(Permenperin No. 19/2015), Penanganan Benturan Kepentingan 
(Permenperin No. 18/2015) dan Pengaduan Masyarakat 
(Permenperin 29/2013);

4. Sistem informasi dalam implementasi pencegahan KKN seperti 
Aplikasi Pengendalian Gratifikasi (www.upp.kemenperin.go.id), 
WBS yang terintegrasi melalui intranet.kemenperin.go.id dan 
aplikasi Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan website 
Kemenperin.go.id; 

BAB II
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5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan 
Kementerian Perindustrian yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Perindustrian Republik Indonesia Nomor 53/2015 tentang 
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di 
lingkungan Kementerian Perindustrian, dimana peran dan fungsi 
APIP untuk memantau penyelenggaraan SPIP di lingkungan 
Kementerian Perindustrian;

6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi PMPRB dalam 
rangka pemetaan terhadap impelementasi 8 program mikro 
Pembangunan Reformasi Birokrasi;

7. Peningkatan kualitas APIP melalui Internal Audit Capability 
Model (IACM) level 2 yang diberikan oleh BPKP atas capaian APIP 
Kemenperin dalam peningkatan kelembagaan dan kapabilitas 
APIP Kemenperin. 

8. Telah dibangun aplikasi pemantauan penyelesaian tindak lanjut.

2. Kondisi yang Diinginkan 

Kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 khususnya dalam 
penguatan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 
di lingkungan Kementerian Perindustrian khususnya dalam 
pembentukan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Meningkatnya peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP) sebagai sebagai quality assurance dan consulting partner di 
lingkungan Kementerian Perindustrian;

3. Terwujudnya rencana aksi implementasi dan pengembangan 
berkelanjutan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah sebagai 
upaya peningkatan akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana 
korupsi;

4. Terbangunnya sistem pengawasan dan pencegahan yang 
berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan 
pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel.

5. Terwujudnya implementasi pelaksanaan kebijakan terkait 
pencegahan korupsi seperti Pengendalian gratifikasi, WBS dan 
Pengaduan Masyarakat oleh unit kerja/satker di lingkungan 
kementerian Perindustrian. 
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6. Terpetakannya kinerja pelaksanaan 8 program mikro yang 
dijalankan oleh Kementerian Perindustrian, sehingga dapat 
diketahui saran/rekomendasi perbaikan terhadap masing-
masing program mikro secara khusus dan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi secara umum.

3. Identifikasi Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi khususnya dalam penguatan pengawasan adalah sebagai 
berikut:

1. Belum adanya harmonisasi pelaksanaan reformasi antara PMPRB 
yang dilaksanakan oleh APIP, Pembangunan Zona Integritas dan 
pelaksanaan SPIP yang mana satu sama lain saling terintegrasi 
dengan tujuan yang sama yaitu penyelenggaraan Good 
Governance. 

2. Belum optimalnya peran APIP dalam pelaksanaan peran 
consulting patner khususnya peran dalam pencegahan tindak 
pidana korupsi. 

3. Masih kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap SPIP 
khususnya satker-satker di daerah/UPT Kemenperin. 

4. Masih kurangnya sosialisasi terhadap upaya-upaya pencegahan 
korupsi seperti pengendalian gratifikasi dan Whistle Blowing 
System di lingkungan Kementerian Perindustrian. 

5. PMPRB yang dilakukan belum dapat digunakan untuk mengukur 
dan memonitor tingkat ketercapaian.

6. Belum diimplementasikannya kebijakan-kebijakan terkait 
pengendalian dan pencegahan korupsi oleh unit kerja/ satker.

4. Rencana Aksi Perubahan 

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun Roadmap 
penguatan sistem pengawasan untuk tahun 2015-2019 dengan 
memfokuskan pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel 

berikut:
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

I Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

b . Penguatan Pengawasan 

1.   Pembangunan unit kerja 
untuk memperoleh 
WBK/WBBM di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian.

•	 Pemetaan nilai 
komponen 
pembangunan Zona 
Integriras terhadap 
seluruh satuan kerja

Terpetakannya 
impelentasi 
Pembangunan Zona 
Integritas di lingkungan 
Kementerian 
Perindustrian sebagai 
bahan langkah langkah 
kebijakan RB 

•	 Penilaian satuan kerja 
dalam pembangunan 
Zona Integritas dalam 
rangka mendorong 
terwujudnya WBK/
WBBM

Terwujudnya 
pembangunan 
WBK/WBBM pada 
seluruh satuan 
kerja dilingkungan 
Kemenperin.

2.    Optimalisasi 
pelaksanaan program 
pengendalian gratifikasi 
melalui Sosialisasi dan 
Peningkatan Peran APIP 
dalam pengendalian 
gratifikasi.

•	 Pembangunan dan 
pengembangan 
aplikasi Pelaporan dan 
Pengelolaan Gratifikasi

•	 Pegawai dapat 
menyampaikan 
laporan gratifikasi 
dengan mudah

•	 UPG dapat 
mengelola data 
gratifikasi secara 
terpadu

•	 Pengiriman data 
laporan gratifikasi 
ke KPK dilakukan 
secara online

•	 Memperkuat hubungan 
kelembagaan dengan 
KPK dalam bentuk 
MOU implementasi 
program pengendalian 
gratifikasi di lingkungan 
Kementerian 
Perindustrian.

Terciptanya 
penyelarasan program 
pengembangan 
gratifikasi
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

•	 Peningkatan peran APIP 
dalam pencegahan 
korupsi melalui Sosialiasi 
pengendalian gratifikasi 
di seluruh satuan 
kerja Kementerian 
Perindustrian.

•	 Internalisasi 
program 
pengendalian 
gratifikasi 

•	 Terwuudnya 
pelayanan publik 
yang bersih dan 
bebas KKN

3.   Optimalisasi penanganan 
WBS dilingkungan 
Kementerian Perindustrian 
baik secara online maupun 
offline. 

•	 Pembangunan dan 
pengembangan 
aplikasi whistleblowing 
systemPenilaian 
satuan kerja dalam 
pembangunan Zona 
Integritas dalam 
rangka mendorong 
terwujudnya WBK/
WBBM

•	 Pegawai dapat 
menyampaikan 
laporan dengan 
mudah dan aman

•	 APIP dapat 
mengelola data 
pengaduan secara 
terpadu

•	 Menyusun pedoman 
penanganan 
perlindungan 
pengaduan WBS

Terciptanya sistem 
WBS yang mendukung 
terwujudnya 
pemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN

4.    Meningkatkan peran 
APIP dalam penanganan 
pengaduan masyarakat 
khususnya pada 
pelaksanaan pelayanan 
publik.

•	 Integrasi aplikasi 
pengaduan masyarakat 
yang saat ini terdapat di 
masing-masing satker

Pengelolaan data 
laporan pengaduan 
dapat dilakukan secara 
terpadu oleh APIP 
Pusat, berikut dengan 
monitoring proses 
tindak lanjutnya

•	 Monitoring dan evaluasi 
pelayanan publik

Didapatinya hasil 
monev dalam rangka 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik

BAB II
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

5.    Pemantauan pelaksanaan 
benturan kepentingan 
khususnya dalam 
pelayanan publik 
dilingkungan Kementerian 
Perindustrian.

•	 Sosialisasi benturang 
kepentingan di 
seluruh satker di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian

Tersosialisasikannya 
penangan benturan 
kepentingan 
guna terciptanya 
Pemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN

•	 Penyusunan klasifikasi 
jenis benturan 
kepentingan di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian

Tersusunnya jenis-jenis 
benturan kepentingan 
dalam rangka 
meminimalisir benturan 
kepentingan dalam 
pelayanan publik

6.   Peningkatan peran APIP 
dalam melaksanakan 
pemantauan 
impelementasi SPIP 
melalui Monev SPIP. 

•	 Monitoring dan evaluasi 
implementasi SPIP 
sebagaimana Peraturan 
Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia 
Nomor 53/2015 tentang 
penyelenggaraan 
sistem pengendalian 
intern pemerintah di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian.

Laporan evaluasi  
implementasi Peraturan 
Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia 
Nomor 53/2015 tentang 
penyelenggaraan 
sistem pengendalian 
intern pemerintah 
di lingkungan 
Kementerian 
Perindustrian, yang 
diharapkan sebagai 
bahan kebijakan 
pimpinan dalam 
perumusan kebijakan 
SPIP ke depan.
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

7. Meningkatkan 
kelembagaan peran 
APIP khususnya dalam 
pencegahan tindak pidana 
korupsi.

•	 Peningkatan 
kelembagaan APIP 
Kemenperin untuk 
mencapai level 3 – 5 
Internal Audit Capability 
Model (IACM)

•	 Terwujudnya peran 
APIP Kemenperin 
sebagai Quality 
Insurrance dan 
Consulting Patner

•	 Perubahan 
paradigma yang 
disertai revolusi 
mental Auditor 

•	 Meningkatkan peran 
auditor sebagai 
agen perubahan 
dalam pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi

•	 Meningkatkan 
hubungan kelembagaan 
dengan KPK dalam 
pelaksanaan Survey 
Indeks Korupsi di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN. 

BAB II
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III. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Kondisi Saat Ini

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 
KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, 
dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, salah 
satu program reformasi birokrasi yang mendukung adalah penguatan 
akuntabilitas. 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dalam 
rangka penguatan akuntabilitas yang telah dievaluasi oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui 
pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah seperti 
tertuang dalam Keputusan Menteri PAN dan RB nomor KEP/135/M.
PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah dan tertuang dalam Peraturan Menteri PAN 
dan RB Nomor PER/13/M.PAN/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam 
peraturan tersebut, dimana setiap Kementerian/Lembaga diharuskan 
untuk melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah (SAKIP) masing-masing satuan kerjanya.
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Dalam rangka penguatan tersebut, Kementerian Perindustrian telah 
melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja sejak tahun 2009. Dan 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan evaluasi, Menteri Perindustrian 
telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 151/M-IND/
PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang kemudian 
direvisi menjadi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/
PER/9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

Pada periode tahun 2010-2014, Kementerian Perindustrian terus 
mendorong dan meningkatkan pelaksanaan SAKIP melalui langkah-
langkah yang sistematis dan konsisten. Langkah-langkah tersebut 
antara lain:

1. Menyusun pedoman penyusunan dan evaluasi dokumen 
akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Menyusun dan menyempurnakan Sasaran Strategis dan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) Kemenperin;

3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi 
informasi.

Hasil dari pelaksanaan langkah-langkah tersebut seperti tercermin 
dari adanya peningkatan yang cukup signifikan atas Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian yang dilakukan oleh 
Kementerian PAN dan RB pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Pada 
tahun 2008, Kementerian Perindustrian mendapatkan nilai 51,65 atau 
predikat CC. Kemudian hasil evaluasi tersebut telah dijadikan sebagai 
bahan perbaikan SAKIP Kementerian Perindustrian, sehingga secara 
bertahap nilai akuntabilitas kinerja dapat meningkat pada tahun-tahun 
berikutnya, sampai akhirnya untuk tahun 2013 mendapat nilai 73,11 
atau predikat B, dengan rincian sebagai berikut:

NO KOMPONEN
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Perencanaan Kinerja 20,63 20,10 22,32 24,96 26,26 26,26

2 Pengukuran Kinerja 5,47 10,92 11,89 14,28 14,20 14,65

3 Pelaporan Kinerja 9,40 7,25 9,00 10,54 10,82 11,11

4 Evaluasi Kinerja 4,40 4,08 5,88 6,25 6,26 6,26

5 Capaian Kinerja 11,75 10,83 11,66 13,18 14,65 14,83

Nilai Hasil Evaluasi 51,65 52,19 60,75 69,21 72,19 73,11

Predikat CC CC CC B B B
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Selain itu, Kementerian Perindustrian juga melaksanakan penilaian 
terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan unit eselon I yang nantinya 
diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan SAKIP Kemenperin. 

Pada periode 2010-2014 juga terjadi peningkatan secara rata-rata 
atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Eselon I Kementerian 
Perindustrian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kementerian Perindustrian 
pada tahun 2011, 2012 dan 2013. 

Pada tahun 2009 dan 2010 penilaian belum menggunakan pedoman 
yang tetap dan terperinci, sehingga hasil evaluasinya berbeda (nilainya 
lebih besar). Seperti halnya evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat 
kementerian, hasil evaluasi tingkat Eselon I tersebut telah dijadikan 
sebagai bahan perbaikan SAKIP di tahun-tahun berikutnya, dengan 
rincian sebagai berikut:

NO UNIT ESELON I

NILAI DAN PREDIKAT

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN

2009* 2010* 2011 2012 2013 2014

1 Sekretaris Jendral 79 80,97 69,22 B 69,44 B 73,11 B 66,83 B

2
Ditjen Basis 
Industri 
Manufaktur

65 58,26 46,72 C 44,94 C 72,06 B 64,70 CC

3 Ditjen Industri 
Agro 72 66,13 58,94 CC 77,71 A 77,84 A 67,19 B

4
Ditjen Industri 
Kecil dan
Menengah

44 69,06 70,93 B 55,04 CC 70,14 B 61,59 CC

5
Ditjen Industri 
Unggul Berbasis 
Teknologi Tinggi

72 79,91 70,79 B 55,04 CC 72,21 B 59,90 CC

6
Ditjen Kerjasama 
Industri 
Internasional

- - 54,95 CC 58,79 CC 73,35 B 67,73 B

7

Ditjen 
Pengembangan 
Perwilayahan 
Industri

- - 65,43 B 62,30 CC 74,71 B 61,52 CC

8 Inspektorat 
Jenderal 61,5 87,31 68,3 B 73,23 B 68,08 B 70,59 B

9
Badan Pengkajian 
Kebijakan, Iklim 
dan Mutu Industri

47,5 76,39 52,17 CC 67,97 B 73,74 B 76,01 A

Rata-rata Hasil 
Evaluasi

63 74 61,94 CC 62,72 CC 72,8 B
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Keterangan:
•	 Pada	tahun	2009	dan	2010	masih	menggunakan	struktur	organisasi	lama,	serta	
penilaian	tidak	disertai	dengan	predikat	(hanya	nilai).

•	 Pada	tahun	2009	yang	dinilai	hanya	dari	komponen	pelaporan	(pemenuhan	dan	
penyajian	informasi	kinerja),	sedangkan	pada	tahun	2010	sudah	menggunakan	5	
(lima)	komponen	penilaian	namun	baru	uji	coba	dengan	pedoman	dari	Kementerian	
PAN	&	RB	(belum	dibuat	pedoman	di	lingkungan	Kementerian	Perindustrian).

•	 Nilai	hasil	evaluasi	tahun	2014	tahun	2014	lebih	kecil	apabila	dibandingkan	
hasil	tahun	2013.	Hal	ini	disebabkan	karena	kriteria	evaluasi	yang	ada	di	dalam	
Permenperin	Nomor	75	Tahun	2014	telah	dimasukkan	unsur	penilaian	dengan	
bobot	lebih	lengkap	dan	rinci.	Sebagian	besar	unit	kerja	belum	dapat	memenuhi/
melengkapi	persyaratan	yang	ditetapkan,	sehingga	beberapa	elemen	evaluasi	
mendapat	nilai	0	(nol).

•	 Dengan	dilakukan	sosialisasi/diseminasi	SAKIP	ke	seluruh	unit	kerja	dengan	materi	
sesuai	Peraturan	Menteri	Perindustrian	Nomor	75	Tahun	2014	tentang	Petunjuk	
Pelaksanaan	Evaluasi	Akuntabilitas	Kinerja	di	Lingkungan	Kementerian	Perindustrian	
yang	meliputi	perencanaan	sampai	dengan	implementasi,	diharapkan	hasil	evaluasi	
tahun	2015	akan	lebih	baik	lagi,	seiring	dengan	semakin	ketatnya	perolehan	
predikat	nilai	SAKIP	yang	diterapkan	oleh	Kementerian	Pendayagunaan	Aparatur	
Negara	dan	Reformasi	Birokrasi	(KEMENPAN&RB),	karena	adanya	perubahan	dan	
peningkatan	kategori	nilai	hasil	evaluasi.

•	 Perubahan	dan	peningkatan	kategori	nilai	hasil	evaluasi	yang	diterapkan	
oleh	Kementerian	Pendayagunaan	Aparatur	Negara	dan	Reformasi	Birokrasi	
(KEMENPAN&RB)

NO KATEGORI SEMULA MENJADI INTERPRETASI
1 AA > 85 – 100 > 90 – 100 Sangat Memuaskan

2 A > 75 – 85 > 80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja 
tinggi, dan sangat akuntabel.

3 BB - > 70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki 
sistem manajemen kinerja yang andal.

4 B > 65 – 75 > 60 – 70
Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memei-
liki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen 
kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5 CC > 50 – 65 > 50 – 60

Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup 
baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat 
digunakan untuk memproduksi informasi kinerja 
untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbai-
kan tidak mendasar.

6 C > 30 – 50 > 30 – 50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat dian-
dalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja 
tetapi perlu perbaikan minor dan perbaikan yang 
mendasar.

7 D 0 - 30 0 - 30

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat 
diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. 
Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang 
sangat mendasar.

BAB II
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2. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan dari program penguatan akuntabilitas yang 
dilaksanakan di Kementerian Perindustrian antara lain:

1. Meningkatnya kualitas dokumen-dokumen akuntabilitas kinerja 
seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. 

2. Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan 
Kementerian Perindustrian yang berdampak pada peningkatan 
kualitas implementasi SAKIP.

3. Manajemen Kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja 
yang berorientasi hasil, pengukuran atas apa yang direncanakan, 
melaporkan realisasi kinerja dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja 
serta memanfaatkan seluruh proses tersebut dalam pengambilan 
keputusan.

4. Meningkatnya kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan 
Manajemen Kinerja di seluruh jajaran Kementerian Perindustrian 
untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja 
dan akuntabel. 

3. Identifikasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SAKIP pada 
periode 2010-2014 antara lain:

1. Komponen Perencanaan Kinerja: kualitas dokumen–dokumen 
perencanaan di sebagian unit kerja dianggap masih belum 
memadai, penetapan kinerja belum ditindaklanjuti secara 
optimal dengan rencana aksi yang dapat membantu manajemen 
memantau pencapaian kinerja secara berkala serta perencanaan 
kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat untuk 
mengendalikan dan memeperbaiki kinerja;

2. Komponen Pengukuran Kinerja: kualitas indikator kinerja di 
sebagian unit kerja dinilai masih belum memadai, sedangkan 
untuk indikator selain IKU, belum seluruhnya menggambarkan 
hasil dan dapat diukur secara obyektif. 

3. Komponen Pelaporan Kinerja: pada sebagian unit kerja, 
kualitas LAKIP dinilai masih belum memadai serta LAKIP belum 
dimanfaatkan secara optimal terutama untuk peningkatan 
kinerja selanjutnya.
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

I Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja  

1. Peningkatan peran dan 
komitmen Pimpinan 
 

•	 Benchmarking ke 
Kementerian/ Lembaga 

Terlaksananya 
Benchmarking 
(Meningkatnya 
peran dan komitmen 
Pimpinan tinggi dalam 
penyusunan dan 
pemantauan sasaran 
strategis)

•	 Menyusun banner 
sasaran strategis yang 
akan dicapai setiap 
tahun  

2.   Menyusun rencana aksi 
pemantauan capaian 
sasaran strategis

Rencana Aksi (Terpantau 
dan terukurnya capaian 
sasaran strategis secara 
berkala)

3.    Penguatan kualitas 
dokumen akuntabilitas 
kinerja

(Workshop penyusunan 
dokumen akuntabilitas 
kinerja)

•	 Terwujudnya 
kesepahaman dalam 
menyusun dokumen 
akuntabilitas kinerja

•	 Meningkatnya 
kualitas dokumen 
akuntabilitas kinerja

BAB II

4. Komponen Evaluasi Kinerja: evaluasi atas LAKIP unit kerja 
serta penilaian atas kinerja unit kerja belum dilaksanakan secara 
optimal dan belum memfokuskan pada manajemen kinerja.

5. Komponen Capaian Kinerja: masih terdapat capaian outcome 
dengan indikator-indikator kinerja yang belum menggambarkan 
keberhasilan serta masih berorientasi output.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun Roadmap 
penguatan akuntabilitas untuk tahun 2015-2019 dengan memfokuskan 
pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel berikut:
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

4. Workshop pedoman 
evaluasi akuntabilitas 
kinerja bagi satker daerah

(workshop pedoman) 
Terwujudnya 
kesepahaman 
yang sama dalam 
mengevaluasi dokumen 
akuntabilitas kinerja

5. Evaluasi akuntabilitas 
kinerja bagi unit kerja di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian

(Hasil evaluasi LAKIP) 
Meningkatnya  
akuntabilitas kinerja 
seluruh unit kerja di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian

6. Penyempurnaan dan 
evaluasi pedoman 
penyusunan dokumen  
AKIP dan pedoman 
evaluasi AKIP

(Permenperin) 
Tersusunnya pedoman 
penyusunan dan 
evaluasi akuntabilitas 
yang up-to-date

7. Workshop penyusunan 
Sasaran strategis dan 
Indikator Kinerja Utama

(workshop) 
Meningkatnya kualitas 
sasaran strategis dan 
IKU Kemenperin

8. Pengembangan sistem 
manajemen kinerja 
berbasis Teknologi 
Informasi

(Sistem berbasis IT) 
Tersedianya aplikasi 
pemantauan capaian 
IKU per triwulan
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IV. Penguatan Kelembagaan

1. Kondisi Saat Ini

Kementerian Perindustrian merupakan perangkat pemerintah 
mempunyai tugas menyelenggarakan ururusan di bidang 
perindsutrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menyelenggarakan 
tugas tersebut kelembagaan Kementerian Perindustrian berdasarkan 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 terdiri 
atas:

1. Wakil Menteri Perindustrian;

2. Sekretariat Jenderal;

3. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur;

4. Direktorat Jenderal Industri Agro;

5. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;

6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;

7. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;

BAB II
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8. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional;

9. Inspektorat Jenderal;

10. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;

11. Staf Ahli Bidang Penguatan Strukur Industri;

12. Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan 
Produksi Dalam Negeri; 

13. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi;

14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;

15. Pusat Data dan Informasi; dan

16. Pusat Komunikasi Publik.

Selain unit sebagaimana tersebut di atas yang biasa disebut unit organic, 
dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang, 
Kementerian Perindsutrian memiliki Unit pelaksana teknis terdiri atas:

1. Balai Besar Kimia Kemasan, Peraturan Menteri Peridustrian 
Nomor 38/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Besar Kimia Kemasan;

2. Balai Besar Indusrti Agro, Peraturan Menteri Peridustrian Nomor 
39/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Besar Industri Agro;

3. Balai Besar Keramik, Peraturan Menteri Peridustrian Nomor 
40/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Besar Keramik;

4. Balai Besar Tekstil, Peraturan Menteri Peridustrian Nomor 
41/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Besar Tekstil;

5. Balai Besar Pulp dan Kertas, Peraturan Menteri Peridustrian 
Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Besar Pulp dan Kertas;

6. Balai Besar Barang dan Bahan Teknik, Peraturan Menteri 
Peridustrian Nomor 43/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Besar Barang dan Bahan Teknik;
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7. Balai Besar Logam dan Mesin, Peraturan Menteri Peridustrian 
Nomor 44/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Besar Logam dan Mesin;

8. Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik, Peraturan Menteri Peridustrian 
Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik;

9. Balai Besar Kerajinan dan Batik, Peraturan Menteri Peridustrian 
Nomor 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Besar Kerajinan dan Batik;

10. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Peraturan 
Menteri Peridustrian Nomor 47/M-IND/PER/6/2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pencegahan 
Pencemaran Industri;

11. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Peraturan Menteri 
Peridustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan;

12. Balai Riset dan Standardisasi Industri yang berlokasi di 11 
daerah yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandar 
Lampung, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Banjarbaru, Manado, 
dan Ambon, Peraturan Menteri Peridustrian Nomor 49/M-IND/
PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan 
Standardisasi Industri;

13. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Industri 
Persepatuan Indonesia;

14. Balai Sertifikasi Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
109/M-IND/PER/11/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Sertifikasi Industri

15. Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;

16. Sekolah Menengah Kejuruan SMTI yang berlokasi di 6 daerah yaitu 
Banda Aceh, Padang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Pontianak, 
dan Makassar, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/
PER/8/2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah 
Kejuruan SMTI;
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17. Sekolah Menengah Kejuruan SMAK, yang berlokasi di 3 
daerah yaitu Bogor, Padang, dan Makassar, Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/8/2011tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan SMAK;

18. Balai Sertifikasi Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
109/M-IND/PER/11/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Sertifikasi Industri

19. Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;

20. Politeknik Teknologi Kimia Industri, Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/10/2014tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri;

21. STMI Jakarta, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/
PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI 
Jakarta;

22. STTT Bandung, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/
PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT 
Bandung;

23. APP Jakarta, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/
PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik APP 
Jakarta;

24. AKA Bogor, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/
PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik AKA 
Bogor;

25. ATIP Padang, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/
PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATIP 
Padang;

26. ATK Yogyakarta, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
06/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Politeknik ATK Yogyakarta; dan

27. ATIM Makassar, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Politeknik ATIM Makassar.

Kelembagaan Kementerian Perindustrian dibentuk dengan 
berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1984 tentang 
Perindustrian dan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden 
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. 
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2. Kondisi yang Diharapkan

Saat ini era pembangunan industri telah memasuki babak baru dengan 
telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1984 dan pemerintahan saat ini pun telah memiliki arah sebagaimana 
tertuang dalam Tri Sakti dan Nawa Cita Perintahan Kabinet Kerja, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Quick wins-
nya. 

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 untuk 
penguatan struktur industri.

3. Penyebaran industri ke luar Jawa melalui pendekatan 
perwilayahan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dalam 
penciptaan nilai tambah dengan pemanfaatan potensi sumber 
daya alam nasional yang tersebar.

4. Peningkatan potensi kolaborasi dalam rantai pasokan global 
(global supply chain).

5. Pentingnya dukungan dan penguasaan teknologi untuk 
percepatan pembangunan industri terutama dalam penciptaan 
nilai tambah tanpa mengabaikan upaya pelestarian fungsi 
ligkungan hidup dan 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 penciptaan nilai tambah 
pada prosesnya (industri antara), dan potensi pada tahap hilir (industri 
hilir). 

BAB II
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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 menjadi:

1. Jenderal Industri Agro, dengan lingkup industri pengolahan hasil 
kehutanan dan hasil perkebunan, industri makanan, hasil laut 
dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

2. Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan lingkup industri 
kimia hulu, industri kimia hilir, industri pengolahan barang galian 
non logam, industri tekstil, produk tekstil dan aneka.

3. Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Eletronika dan 
Telematika, dengan lingkup industri logam, industri permesinan, 
alat pertanian, industri pembangkit energi, industri alat 
transportasi, industri elektronika, dan industri telematika.

Implikasi kedua mengarah pada fungsi memperkuat struktur industri 
nasional dengan meningkatkan peran industri pendukung (supporting 
industry) termasuk peran kunci IKM yang memiliki keunggulan 
dalam efisiensi dan fleksibilitas. Di antara sentra IKM yang ada saat 
ini, beberapa sentra telah beroperasi dengan baik menghasilkan 
kelompok produk yang spesifik yang memiliki daya saing. Beberapa 
sentra tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk berkolaborasi 
dengan industri besar sebagai industri pendukung. Dalam sentra 
tersebut, beberapa industri kecil berpotensi untuk menjadi industri 
menengah atau industri besar. Untuk itu diperlukan pengembangan, 
pembinaan, dan pengawasan secara khusus pada sentra tersebut 
yang secara keorganisasian berada pada tingkat unit kerja eselon I 
(Direktorat Jenderal IKM) yang berkoordinasi dengan unit kerja eselon 
I yang membidangi sektor industri, penelitian pengembangan, serta 
pendidikan dan pelatihan.
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Implikasi ketiga terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih 
merata dan proporsional secara spasial di seluruh wilayah NKRI dalam 
rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui akselerasi 
industrialisasi. Saat ini pendekatan perwilayahan dalam pembangunan 
industri menjadi suatu hal yang penting dan strategis. Penyebaran 
industri ke luar Jawa perlu disesuaikan dengan upaya pemanfaatan 
potensi sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia 
dengan mengekploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan secara 
prudent (tidak merusak lingkungan). Seiring dengan peningkatan peran 
daerah melalui otonomi daerah, pendekatan perwilayahan inimenjadi 
semakin kritikal ketika lahan sebagai modal dasar industri terkait 
dengan lokasi sumber daya alam menjadi semakin langka karena faktor 
kepemilikan yang semakin liberal yang tidak sesuai dengan amanah UUD 
1945. Penyebaran industri yang diharapkan adalah penyebaran industri 
di suatu daerah tertentu yang mampu menghasilkan nilai tambah yang 
lebih tinggi sehingga mampu menjadi penggerak utama (prime mover) 
kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan sekitarnya. Mengingat adanya 
pendekatan baru dalam industrialisasi ini, Kementerian Perindustrian 
perlu memiliki unit kerja eselon I yang secara khusus melaksanakan 
pengaturan, pelaksanaan, pembinaan,dan pengembangan terkait 
masalah perwilayahan industri, dengan lingkup pada seluruh potensi 
industrialisasi yang ada di Indonesia.

Implikasi keempat terkait dengan berbagai kerja sama baik di 
tingkat multilateral, regional, maupun bilateral yang telah disepakati 
oleh Indonesia yang berdampak baik positif atau negatif terhadap 
industri nasional. Globalisasi berdampak pada pengertian “borderless” 
dimana peran batas-batas negara menjadi minimal dalam rangka 
mendorong kemudahan bagi aktivitas masyarakat. Kecenderungan 
ini mendorong tumbuhnya kolaborasi antara perusahaan indusri 
sehingga membentuk jaringan rantai pasok global (global value chain) 
yang memungkinkan terciptanya nilai tambah yang tinggi namun 
dengan biaya yang ekonomis. Disamping dampak positif tersebut, 
globalisasi tidak selalu diikuti dengan sikap keseimbangan (fairness) 
terutama dikaitkan dengan sektor tertentu yang dianggap penting 
bagi perekonomian suatu negara. Perjanjian kerjasama internasional 
dimaksudkan untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya 
bagi kepentingan industri nasional, Kementerian Perindustrian perlu 
unit kerja eselon I yang menjalankan fungsi pengaturan, pelaksanaan, 
pembinaan, dan pengembangan dalam rangka meningkatkan daya 
saing dan ketahanan industri nasional melalui pemanfaatan berbagai 
instrumen perlindungan industri dalam negeri seperti anti-dumping. 
anti subsidy, safeguard, dan instrumen lainnya yang dapat digunakan 
untuk melindungi produk atau pasar dalam negeri dari serbuan produk 
impor.
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Implikasi kelima terkait dengan upaya percepatan pembangunan 
industri melalui riset, pengembangan teknologi, dan standardisasi 
yang perlu diimbangi denganpelestarian fungsi lingkungan hidup yang 
didukung oleh adanya kebijakan iklim usaha yang kondusif. Upaya 
pembangunan industri perlu memperhatikan inovasi teknologi sebagai 
faktor pemungkin percepatan pembangunan industri. Teknologi 
saat ini dikembangkan oleh banyak pihak, sehingga Kementerian 
Perindustrian perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk 
pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang sesuai bagi industri. 
Intensifikasi pemanfaatan teknologi bagi industri seringkali berdampak 
buruk bagi lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Kementerian 
Perindustrian harus turut bertanggung jawab pada upaya pelestarian 
fungsi lingkungan hidup melalui penyusunan kebijakan, penetapan 
standar, dan dukungan teknis. Untuk menjamin agar upaya percepatan 
pembangunan industri dapat menjamin keselamatan, kesehatan 
dan kepentingan lain dari masyarakat, Kementerian Perindustrian 
juga perlu menangani permasalahan terkait standardisasi. Untuk itu 
perlu dibentuk unit kerja eselon I yang melakukan fungsi pengaturan, 
pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan terkait teknologi industri, 
standardisasi,pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan iklim usaha.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap 
kelima implikasi tersebut di atas, Kementerian Perindustrian perlu 
dilengkapi dengan eselon I yang melakukan fungsi: 

1. Dukungan administrasi terkait 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;

2. Pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka 
implementasi tata kelola pemerintahan yang baik; dan

3. Melaksanakan analisis dan memberikan rekomendasi strategis 
kepada Menteri terhadap isu-isu yang terkait dengan bidang 
penguatan struktur industri, peningkatan penggunaan produk 
dalam negeri, dan sumber daya industri.

4. Dan untuk Unit Pelaksana Teknis akan dievaluasi dan disesuaikan 
dengan tugas dan fungsi baru yang diemban Kementerian 
Perindustrian.
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3. Identifikasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam rangka penguatan 
kelembagaan Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Unit pembina industri ada yang belum terintegrasi dari hulu ke 
hilir (masih terfragmentasi).

2. Pembina Industri Kecil dan Industri Menengah belum optimal 
karena tidak terfokus pada komoditi industrinya.

3. Tumpang tindih fungsi.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun roadmap 
penguatan kelembagaan untuk tahun 2015-2019 dengan memfokuskan 
pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel berikut:

NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

I Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

a.   Penataan Organisasi •	 Meningkatnya 
ketepatan ukuran, 
ketepatan fungsi, 
dan sinergisme 
antar unit kerja; dan

•	 Menurunnya 
tumpang tindih 
tugas dan fungsi

1. Penataan Organisasi Unit 
Organik  

2.   Penataan Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis  

b.   Penyusunan Analisis Jabatan 

1.   Penyusunan Analisis 
Jabatan Unit Organik 

2. Penyusunan Analisis 
Jabatan Unit Pelaksana 
Teknis

c. Evaluasi Organisasi

•	 Evaluasi Organisasi Unit 
Organik

•	 Evaluasi Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis 

BAB II
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V. Penguatan Tata Laksana

Area Perubahan Penguatan Tata Laksana Kementerian Perindustrian 
terdiri dari Penguatan Tata Laksana tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP), Penerapan E-Government,  Penerapan Sistem Kearsipan 
dan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

A. Penguatan Tata Laksana (SOP)

1. Kondisi Saat Ini

Penataan Tata Laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian 
telah dilakukan sejak berdirinya kementerian, hal ini ditandai dengan 
adanya ketentuan mengenai pedoman administrasi umum di 
lingkungan Kementerian Perindustrian yang mengatur mengenai tertib 
administrasi serta optimalisasi penyelenggaraan system administrasi 
dan manajemen kementerian. 

Terhitung mulai tahun 2013 selain pedoman administrasi umum, di 
lingkungan Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
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Dalam Peraturan Menteri dimaksud diatur mengenai kewajiban setiap 
unit organisasi untuk menyusun Standar Operasional Prosedur dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya serta stadardisasi format penyusuann 
SOP-nya. Jumlah SOP AP secara keseluruhan di Kementerian 
Perindustrian telah mencapai 3.096 SOP yang sebagian masih belum 
sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

2. Kondisi yang Diharapkan

Pelaksanaan tata laksana diharapkan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku di bidang administrasi pemerintahan baik yang telah diatur oleh 
Kementerian PAN dan RB maupun yang telah secara khusus diatur oleh 
Kementerian Perindustrian. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi setiap unit kerja telah memiliki dan dilaksanakan sesuai dengan  
system, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, 
terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government.

System, proses, dan prosedur kerja tersebut di atas berlaku untuk setiap 
proses bisnis yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Ketatalaksanaan administrasi pemerintahan saat ini telah memiliki 
landasan hokum yang baru dengan telah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
Undang-undang ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

2. Menciptakan kepastian hukum.

3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang.

4. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

5. Memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan 
aparatur pemerintahan.

6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga 
Masyarakat.

Dengan demikian, penguatan tata laksana harus dilakukan dengan 
berpedoman pada Undang-Undang dimaksud.
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3. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan kondisi yang ada dan yang diharapkan teridentifikasi 
permasalahan sebagai berikut:

1. Belum terinternalisasi mengenai pentingnya system, proses, 
dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit 
organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menuju 
birokrasi yang baik, bersih dan transparan;.

2. Belum adanya peta proses bisnis yang komprehensif sebagai 
dasar penyusunan SOP.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun roadmap 
penguatan tata laksana untuk tahun 2015-2019 dengan memfokuskan 
pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel berikut:

NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

I Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

a. Penguatan Tata Laksana Meningkatnya 
penerapan sistem, 
proses dan prosedur 
kerja yang jelas, efektif, 
efisien, cepat, terukur 
sederhana, transparan, 
partisipatif, dan berbasis 
e-Government 

1. Penyusunan Peta Bisnis Proses  

•	 Penyusunan Peta Bisnis 
Proses Unit Organik  

•	 Penyusunan Peta Bisnis 
Proses Unit Pelaksana 
Teknis

2.   Penyusunan SOP 

•	 Penyusunan SOP Unit 
Organik 

•	 Penyusunan SOP Unit 
Pelaksana Teknis

3.   Monitoring dan Evaluasi SOP

•	 Monitoring dan Evaluasi 
SOP Unit Organik

•	 Monitoring dan Evaluasi 
SOP Unit Pelaksana 
Teknis 
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B. Penerapan E-Government

Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing 
K/L dan Pemda.

1. Kondisi Saat Ini

Pengembangan e-government yang dilakukan Kementerian 
Perindustrian sejak tahun 2005 telah menghasilkan rangkaian aplikasi 
perkantoran (e-office) yang lengkap, meliputi aspek kepegawaian, 
keuangan, pelaporan, pengawasan, dan pelayanan publik. Aplikasi 
tersebut sebagian besar dibangun secara in-house oleh SDM 
Kementerian Perindustrian yang berada di beberapa unit kerja, seperti 
Pusat Data dan Informasi, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Besar, Sekolah, dll.

Namun demikian, masih ada beberapa unit kerja yang belum 
menggunakan aplikasi e-office secara optimal. Hal ini disebabkan oleh 
kurangnya sosialisasi atau adanya aplikasi serupa yang dikembangkan 
oleh unit kerja tersebut (duplikasi).

2. Kondisi yang Diinginkan

Dengan telah tersedianya aplikasi e-office yang lengkap, kondisi 
yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya 
pemanfaatan aplikasi di seluruh unit kerja, terwujudnya sistem informasi 
yang lebih terintegrasi, serta terbangunnya aplikasi-aplikasi baru sesuai 
dengan kebutuhan, utamanya yang terkait dengan pelayanan publik 
secara online. 

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan 
aplikasi adalah sosialisasi dan asistensi kepada unit kerja. Upaya lain 
yang akan ditempuh antara lain memasukkan indikator “Penerapan 
e-Government” sebagai salah satu unsur dalam Penilaian Kinerja Unit 
Kerja, dimana di dalamnya terdapat penilaian terhadap pemanfaatan 
aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik.

Untuk mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan e-government, tahap 
awal yang perlu dilakukan adalah melakukan integrasi terhadap 
aplikasi-aplikasi sejenis yang dibangun oleh unit kerja, di antaranya 
pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik, permintaan informasi 
publik, dan lain-lain. Salah satu manfaat  yang akan diperoleh setelah 
adanya integrasi adalah semakin mudahnya pemantauan terhadap 
kinerja kementerian secara keseluruhan.
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Seiring dengan besarnya tuntutan masyarakat akan birokrasi yang 
lebih mudah dan murah, Kementerian Perindustrian perlu membangun 
sistem pelayanan publik yang full online, dimana masyarakat tidak perlu 
lagi datang ke kantor Kementerian Perindustrian untuk menyerahkan 
atau mengambil berkas, serta tersedianya fasilitas untuk memantau 
proses secara online.

3. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam lima tahun terakhir adalah belum 
optimalnya pelaksanaan sosialisasi pada saat suatu aplikasi selesai 
dibuat. Bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan dalam lima tahun 
ke depan adalah tatap muka langsung, pembuatan video tutorial, 
penyebaran media cetak, atau melalui teleconference.

Dalam hal pembuatan aplikasi, permasalahan yang kerap terjadi 
adalah kurangnya koordinasi antar unit kerja sehingga menyebabkan 
munculnya duplikasi kegiatan. Ke depannya perlu ditetapkan Rencana 
Induk Pengembangan TIK Kementerian Perindustrian serta tersedianya 
pedoman pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian 
Perindustrian.

Jika dilihat dari tingkat pemanfaatan aplikasi, terdapat masalah berupa 
minimnya partisipasi pegawai atau unit kerja dalam memanfaatkan 
aplikasi yang sudah dibuat. Hal ini dapat diatasi dengan diterbitkannya 
suatu peraturan atau intruksi untuk menerapkan e-government secara 
penuh.

4. Rencana Aksi Perubahan 

Atas  analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun roadmap 
penerapan  e-government untuk tahun 2015-2019 dengan memfokuskan 
pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel berikut:

NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

A Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

a.   Manajemen Perubahan 

1. Pengembangan nilai-
nilai untuk menegakkan 
integritas
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

•	 Sosialisasi dan 
internalisasi nilai-nilai 
Kemenperin melalui 
Intranet 

Seluruh pegawai 
Kemenperin 
mengetahui dan 
memahami nilai-nilai 
Kemenperin

b. Penguatan Pengawasan

1.    Pelaksanaan 
pengendalian Gratifikasi 
di masing-masing 
kementerian/ lembaga 
dan pemda

•	 Pembangunan dan 
pengembangan 
aplikasi Pelaporan dan 
Pengelolaan Gratifikasi 

•	 Pegawai dapat 
menyampaikan 
laporan gratifikasi 
dengan mudah

•	 UPG	dapat	
mengelola data 
gratifikasi secara 
terpadu

•	 Pengiriman	data	
laporan gratifikasi ke 
KPK dilakukan secara 
online

2. Pelaksanaan 
whistleblowing system 
di masing-masing 
kementerian/lembaga 
dan pemda

•	 Pembangunan dan 
pengembangan aplikasi 
whistleblowing system

•	 Pegawai dapat 
menyampaikan 
laporan dengan 
mudah dan aman

•	 APIP	dapat	
mengelola data 
pengaduan secara 
terpadu

3. Penanganan pengaduan 
masyarakat di masing-
masing kementerian/ 
lembaga dan pemda

•	 Integrasi aplikasi 
pengaduan masyarakat 
yang saat ini terdapat di 
masing-masing satker 

Pengelolaan data 
laporan pengaduan 
dapat dilakukan secara 
terpadu oleh APIP 
Pusat, berikut dengan 
monitoring proses 
tindak lanjutnya
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1.   Pembangunan/
pengembangan 
teknologi informasi dalam 
manajemen kinerja

•	 Pembangunan dan 
pengembangan aplikasi 
e-Monev Kinerja

Proses pelaksanaan 
kegiatan dan capaian 
kinerja dapat dipantau 
dengan mudah oleh 
Biro Perencanaan

•	 Integrasi antara sistem 
akuntabilitas keuangan 
dan kinerja

Proses pemantauan 
dapat dilakukan secara 
terintegrasi 

•	 Pembangunan dan 
pengembangan aplikasi 
monitoring pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa

Biro Keuangan dan 
PPK dapat memantau 
proses lelang dengan 
mudah

B Birokrasi yang efektif dan efisien

a. Penguatan Tatalaksana

1. Perluasan penerapan 
e-government yang 
terintegrasi dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pembangunan di masing-
masing K/L dan Pemda

•	 Penyusunan Rencana 
Induk Pengembangan 
TIK Kementerian 
Perindustrian 

•	 Penyusunan revisi 
Permenperin 
terkait penerapan 
e-government di 
lingkungan Kementerian 
Perindusrtian 

2. Penerapan sistem 
kearsipan yang handal di 
masing-masing K/L dan 
Pemda

•	 Asistensi pemanfaatan 
aplikasi Tata Naskah 
Dinas Elektronik 
Kemenperin (IntraFax, 
agenda surat masuk, 
agenda surat keluar, dan 
e-disposisi) ke seluruh 
satuan kerja

Operator dan 
kepala satker dapat 
menggunakan aplikasi 
dengan baik
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

•	 Integrasi aplikasi Tata 
Naskah Dinas Elektronik 
Kemenperin dengan 
Jaringan Informasi 
Kearsipan Nasional 

•	 Operator	tidak	perlu	
menginput data dua 
kali

•	 Data	kearsipan	ke	
JIKN dapat dikirim 
secara online

b. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur  

1. Pembangunan/
pengembangan sistem 
informasi ASN di 
masing-masing K/L dan 
Pemda 

•	 Pembangunan dan 
pengembangan aplikasi 
Penilaian Angka Kredit 
Secara Online 

•	 Berkas	PAK	
dikirim secara 
online, sehingga 
mengurangi 
kemungkinan 
berkas hilang

•	 Pemeriksaan	
dilakukan secara 
paperless

•	 Efisiensi	biaya	
penggandaan

2. Perumusan dan penetapan 
kebijakan penilaian kinerja 
pegawai di masing-masing 
K/L dan pemda

•	 Pengembangan aplikasi 
Penilaian Kinerja 
Pegawai

Aplikasi lebih mudah 
digunakan

c. Penguatan Peraturan Perundang-undangan  

•	 Pembangungan dan 
pengembangan fasilitas 
Ruang Partisipasi Publik 
di Website Kemenperin 
terkait rancangan 
peraturan

Masyarakat dapat 
menyampaikan 
masukan tentang 
kebijakan yang sedang 
disusun

C Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

a. Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik

1. Penerapan pelayanan satu 
atap di masing-masing K/L 
dan pemda

•	 Pengembangan sistem 
informasi untuk Unit 
Pelayanan Publik terkait 
pengajuan permohonan 
secara online

Petugas UPP dapat 
melakukan verifikasi 
berkas secara online
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

2. Pembangunan/
pengembangan 
penggunaan teknologi 
informasi dalam pelayanan 
di masing-masing K/L dan 
pemda

•	 Pengembangan aplikasi 
Pengajuan Rekomendasi 
Impor dan Pertimbang-
an Teknis (e-Licensing) 
secara full online

•	 Pemohon	tidak	
perlu datang 
ke UPP untuk 
menyerahkan 
berkas peng-ajuan 
dan meng-ambil 
surat reko-mendasi/ 
pertim-bangan 
teknis

•	 Pemohon	dapat	
memantau proses 
penerbitan surat 

•	 Pengembangan aplikasi 
Pengajuan Sertifikasi 
TKDN secara online 

•	 Pemohon	tidak	
perlu datang ke 
Kemenperin untuk 
menyerah-kan 
berkas

•	 Pemohon	dapat	
memantau proses 
penerbit-an 
sertifikat TKDN 
secara online

•	 Pengembangan dan 
penerapan aplikasi LSPro 
Online 

•	 Pemohon	tidak	
perlu datang 
ke LSPro untuk 
menyerahkan 
berkas

•	 Pemohon	dapat	
memantau proses 
penerbit-an SPPT 
SNI secara online

•	 Pengembangan aplikasi 
Monitoring Dashboard 
Kinerja Pelayanan Publik

Pimpinan dan 
masyarakat dapat 
memantau kinerja 
pelayanan publik 
Kemenperin secara 
online
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C. Sistem Kearsipan

1. Kondisi Saat Ini

Pengelolaan Sistem Kearsipan di Kementerian Perindustrian 
dilaksanakan secara menyeluruh di setiap Unit Pengolah Kearsipan dan 
Unit Kearsipan Tingkat I dan II di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
Secara teknis Pengelolaan Arsip belum dilaksanakan sceara optimal 
dengan penataan berkas berdasarkan masalah yang disusun secara 
terarah dalam suatu pola klasifikasi. 

Sistim tata kearsipan dinamis ini bertujuan menertibkan sistim kearsipan 
di Kementerian Perindustrian dengan mengikutsertakan berbagai 
perkembangan dalam Administrasi Negara dan Peraturan yang berlaku 
di Pemerintahan kita. 

Sistim, baru ini telah disebarluaskan melalui berbagai pendidikan 
dan latihan kearsipan dan sudah mulai dilaksanakan oleh setiap 
Unit Kearsipan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Rangkaian 
pengelolaan arsip secara terdiri atas beberapa tahap anatar lain 
penataan berkas, penyusutan dan pemusnahan arsip, pembinaan arsip, 
layanan arsip, penyerahan arsip.

Dalam 5 Tahun terkahir pelaksanaan pengelolaan arsip di lingkungan 
Kementerian Perindustrian masih menggunakan sistem pengelolaan 
arsip secara manual seharusnya telah melalui tahap elektronisasi 
arsip sesuai dengan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana 
disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan 
atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat 
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 
dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.

SDM Kearsipan di Kementerian Perindustrian sangat terbatas. Pejabat 
Fungsional Arsiparis di seluruh Unit Kerja Kementerian Perindustrian 
hanya ada 23 orang, sedangkan SDM kearsipan selain Arsiparis di 
Kementerian Perindustrian belum memenuhi kompetensi yang handal 
di bidang kearsipan.

07012015.indd   55 1/7/2016   4:22:31 PM



56 

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

2. Kondisi yang Diinginkan

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip ada beberapa aspek yang 
mesti ditangani secara serius, yaitu terdapatnya sistem pengelolaan 
kearsipan yang efektif, pelaksanaan sistem yang telah ditetapkan secara 
berdaya guna dan berhasil guna, serta evaluasi secara tajam dan terus 
menerus terhadap pelaksanaan sistem kearsipan itu sendiri. 

Ketiga aspek ini dapat terlaksana apabila didukung oleh unsur-
unsur SDM yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan, anggaran 
memadai dan sarana pendukung berupa perlengkapan dan peralatan 
pelaksanaan pengelolaan arsip misal : Komputer, printer, aplikasi arsip, 
scanner, rak/lemari arsip, kertas Samson yang sudah bebas asam (kertas 
pembungkus arsip), kartu fisis, File Box, Masker dan sarana gedung 
penyimpanan arsip (record center) yang sesuai dengan persyaratan 
tempat penyimpanan arsip.

3. Identifikasi Permasalahan

Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di 
Kementerian Perindustrian, yaitu:

1. Manajemen Administrasi Perkantoran Kementerian Perindustrian 
belum menganggap kearsipan sebagai bagian penting dan 
menentukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari

2. Minimnya pengetahuan para pemegang wewenang dalam 
kebijakan pengelolaan arsip di unit kerjanya

3. Belum berkembangnya sistem informasi kearsipan 

4. Kualitas dan kuantitas SDM kearsipan masih sangat jauh dari 
standar kompetensi dan formasi yang dibutuhkan

5. Minimnya pengawasan kearsipan dari pihak atasan.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun Roadmap 
sistem kearsipan untuk tahun 2015-2019 dengan memfokuskan pada 

perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel berikut:
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

A Birokrasi yang efektif dan efisien

1. Penerapan sistem 
kearsipan yang handal di 
masing-masing K/L dan 
Pemda

•	 Penyusunan Pedoman 
keamanan dan Akses 
Arsip Dinamis Bidang 
Fasilitatif dan subtantif

•	 Pembuatan dan 
implementasiaplikasi 
arsip in aktif 

Elektronisasi arsip in 
aktif

•	 Implementasi Sistem 
Informasi Kearsipan 
Dinamis 

Elektronisasi arsip 
dinamis

•	 Penyusunan Pedoman 
Tata Naskah Dinas 
(Manual dan elektronik)

Pengurusan surat secara 
manual dan elektronik

•	 Penyusunan Pedoman 
Tata Kearsipan dan 
klasifikasi kode 
kearsipan 

Sistem pengelolaan 
arsip

•	 Penyusunan Pedoman 
Jadwal Retensi Arsip 

Sistem Jadwal Retensi 
Arsip terbarui

•	 Peningkatan Kompetensi 
SDM Kearsipan 

SDM Kearsipan lebih 
berkualitas

•	 Diklat Arsiparis Tingkat 
Ahli dan Terampil 

Arsiparis yang handal

BAB II

07012015.indd   57 1/7/2016   4:22:31 PM



58 

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

D. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik

1. Kondisi Saat ini

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian 
Perindustrian telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjuk dan mengangkat Kepala Pusat Komunikasi Publik 
sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Pusat dan menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan 
Kepala Unit Pendidikan di daerah untuk menunjuk pengemban 
fungsi pengelola informasi dan atau dokumentasi pada unit 
kerjanya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Daerah melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 
351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perindustrian. 
Sampai saat ini sebanyak 48 (empat puluh delapan) satuan 
kerja (satker) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pendidikan di 
lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk PPID 
Daerah.

2. Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/
PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di 
lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk kelancaran dan 
optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di 
lingkungan Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat, dan 
sederhana.

3. Menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/
Kep/1/2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi 
Kementerian Perindustrian, untuk memberikan masukan 
dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya 
di bidang pelayanan informasi publik.

Adapun visi pelayanan informasi publik Kemenperin adalah “Menjadi 
Kementerian yang kredibel dalam memberikan layanan informasi 
publik”. Sedangkan motto pelayanan informasi publik Kemenperin 
adalah CERMAT dalam memberikan pelayanan informasi publik (Cepat, 
Ramah, Mudah, Akuntabel dan Transparan)

Misi pelayanan informasi publik Kemenperin meliputi : (1) Menjamin 
akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Meningkatkan kualitas 
layanan informasi publik; (3) Meningkatkan profesionalisme SDM 
layanan informasi publik; (4) Memperkuat sarana-prasarana dalam 
rangka efisiensi dan efektifitas layanan informasi publik; dan (5) 
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Meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.

Pusat Komunikasi Publik selaku PPID Pusat, memandang perlu 
ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik 
yang secara bertahap semakin berkualitas, sesuai kebutuhan dan 
ketersediaan anggaran. Sementara itu, terkait petugas pelayanan 
informasi publik, Pusat komunikasi Publik telah memberikan pelatihan 
teknis dan kepribadian guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan 
berprilaku sopan serta ramah.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, 
Pusat Komunikasi Publik Kemenperin, telah menyediakan desk informasi 
di lantai dasar Gedung Kemenperin, jalan Gatot Subroto Kav 52-53 
Jakarta Selatan. Desk pelayanan informasi publik dilengkapi sarana 
berupa meja, kursi, telepon, faksimile, perangkat komputer, printer dan 
kotak saran/pengaduan, disamping kelengkapan administrasi seperti 
formulir permohonan informasi publik dan sebagainya. Pemohon 
informasi dapat langsung datang ke desk informasi atau dapat meminta 
informasi ke website Kemenperin dengan alamat www.kemenperin.
go.id.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, Pusat Komunikasi 
Publik secara berkala tiap tahun mengumpulkan daftar informasi 
publik di lingkungan Kementerian Perindustrian, terdiri dari informasi 
berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta, dan informasi yang 
dikecualikan. Selanjutnya daftar informasi publik tersebut ditetapkan 
dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Informasi yang telah ditetapkan 
tersebut diserbaluaskan ke seluruh unit kerja Kementerian Perindustrian 
dan masyarakat melalui website Kementerian Perindustrian.

Kegiatan Konsinyering/Rapat Koordinasi PPID Pusat dan Daerah secara 
rutin dilaksanakan setiap tahun. Pada kegiatan tersebut, disampaikan 
capaian dan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan informasi 
publik dan rencana program pada tahun berikutnya, serta pendalaman 
pelaksanaan UU KIP. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun 
terhadap unit kerja daerah dan mulai tahun 2015 dilakukan Penilaian 
Penyajian dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Unit Kerja Daerah. 
Kegiatan tersebut bertujuan memotivasi unit kerja daerah dalam 
melaksanakan pelayanan informasi publik mengacu pada UU KIP. 

Komisi Informasi Pusat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan 
Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik terhadap Badan Publik Pemerintahan setiap tahun. Kementerian 
Perindustrian berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pusat 
Terbaik I pada tahun 2012, kemudian meraih penghargaan sebagai 
peringkat ke-7 Badan Publik Pemerintahan terbaik pada tahun 2013, 
dan pada tahun 2014 kembali meraih peringkat ke-2 Penghargaan 
Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi 
Informasi Pusat.
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2. Kondisi yang Diinginkan

Dengan adanya keterbukaan informasi diikuti dengan perkembangan 
teknologi informasi yang semakin pesat, Kemenperin dituntut 
untuk menyediakan dan memberikan informasi secara cepat, 
mudah, murah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Oleh 
karena itu dibutuhkan komitmen dan dukungan pimpinan dalam 
menyelenggarakan pelayanan informasi publik mengacu UU KIP.

Selama 5 tahun ke depan, kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan 
pelayanan informasi publik Kemenperin sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan informasi di seluruh 
unit kerja Kemenperin, yaitu adanya ruangan pelayanan serta 
fasilitas pendukungnya dan petugas yang kompeten.

2. Terwujudnya sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi 
antara unit kerja Pusat dan Daerah, yang mengacu pada UU KIP.

3. Tersedianya sarana publikasi informasi publik yang dapat 
menjangkau masyarakat luas.

4. Adanya koordinasi secara kontinu antara PPID Pusat dan PPID 
Daerah dalam hal perumusan kebijakan, pengelolaan informasi 
dan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.

3. Identifikasi Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan 
informasi publik dilingkungan Kemenperin, meliputi:

1. Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa unit kerja pusat 
dan daerah untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi 
publik.

2. Masih rendahnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan 
pelayanan informasi publik di unit masing-masing.

3. Belum dikelolanya iinformasi publik (informasi berkala, setiap 
saat, dan serta merta) secara baik di masing-masing unit kerja.

4. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja pusat dan daerah 
dalam memberikan jawaban informasi.

5. Masih minimnya sarana pendukung pada ruangan pelayanan 
informasi unit kerja daerah.

6. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal dalam 
penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

A Birokrasi yang efektif dan efisien

a. Penguatan Tatalaksana (Implementasi Undang-Undang  Keterbukaan Informasi Publik di masing-
masing K/L dan Pemda)

1. Peningkatan 
Pelayanan Informasi 
Publik Kementerian 
Perindustrian 

•	 Rapat Koordinasi PPID 
Pusat dan Daerah

Terwujudnya 
kesepakatan dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan informasi 
publik.

•	 Updating daftar 
informasi publik di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian 

Adanya daftar informasi 
publik di lingkungan 
Kementerian 
Perindustrian yang 
update berkala

•	 Pembuatan Publikasi 
Layanan Informasi Publik

Masyarakat memahami 
mekanisme pelayanan 
informasi Kemenperin. 

•	 Uji Konsekuensi 
Informasi Dikecualikan

Ditetapkannya 
informasi yang 
dikecualikan 
di lingkungan 
Kemenperin.

•	 Pengelolaan Informasi 
Publik

Informasi publik yang 
dapat di akses dengan 
mudah dan terbarukan 
secara berkala

2. Monitoring & Evaluasi 
Layanan Informasi 

•	 Koordinasi, Monitoring 
Dan Evaluasi 
Layanan Informasi 
Publik Kementerian 
Perindustrian 

Seluruh unit kerja 
daerah/PPID Daerah 
memberikan pelayanan 
informasi publik 
mengacu pada UU KIP.

•	 Penilaian Penyajian Dan 
Pengelolaan Layanan 
Informasi Publik Unit 
Kerja Daerah

Seluruh unit kerja 
daerah/PPID Daerah 
memberikan pelayanan 
informasi publik 
mengacu pada UU KIP.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun Roadmap 
penerapan keterbukaan informasi publik untuk tahun 2015-2019 
dengan memfokuskan pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada 
tabel berikut:
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VI. Penguatan Sistem Manajemen SDM 
ASN

Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 
Sipil Negara (ASN) terbagi menjadi Penguatan Sistem Manajemen SDM 
ASN sensiri dan Penguatan Sistem Kediklatan.

A. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

1. Kondisi Saat Ini

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 
2010-2014 telah memperoleh beberapa capaian pada area Penataan 
Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekrutmen pegawai menggunakan sistem ujian 
online dan CAT. Saat ini Pelaksanaan Ujian Online CPNS telah 
meraih penghargaan Top 33 Inovasi Pelayanan Publik yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Peningkatan Disiplin SDM Aparatur Aparatur Kementerian 
Perindustrian berupa peningkatan jumlah jam kerja rata-rata 
pegawai mencapai 8,61 jam. Hal ini adalah sebagai implementasi 
absensi elektronik yang sudah terintegrasi dengan Sistem 
Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 112 Tahun 2012.
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3. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian prestasi 
Kerja PNS. Kemenperin telah melaksanakan penilaian prestasi 
kerja melalui sistem informasi secara online dan telah dilaksanakan 
kepada seluruh pegawai Kementerian Perindustrian. Pada 
tahun 2015 Penilaian Prestasi Kerja Online Kemenperin meraih 
penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB 
serta Peringkat I pada penghargaan BKN Award. 

4. Kementerian Perindustrian telah melakukan penerapan sistem 
penilaian kinerja individu dengan sistem secara online. Penerapan 
kinerja individu ini dilakukan secara integrasi dengan data 
absensi, laporan kegiatan pegawai, serta Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP). Setiap bulannya setiap pegawai dilakukan penilaian dan 
berdasarkan penilaian tersebut akan dibayarkan tunjangan 
kinerja ke masing-masing pegawai.

5. Saat ini telah tersusun buku pedoman pengembangan pegawai 
melalui pendidikan dan pelatihan, yang memberikan jenis 
kebutuhan diklat pegawai pada setiap jenjang jabatan dan 
bidang kerja.

2. Kondisi yang Diinginkan

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara, 
pengelolaan SDM Aparatur tidak hanya sebatas administrasi saja 
namun berbasis Merit Sistem yaitu kebijakan dan Manajemen ASN yang 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan 
wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna 
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun 
kondisi kecacatan. 

Dengan adanya UU ASN maka diharapkan pada tahun 2025 profesi 
Aparatur Sipil Negara tak terkecuali PNS di lingkungan Kementerian 
Perindustrian memiliki integritas, professional, melayani dan sejahtera. 
Sehingga Aparatur Sipil Negara sebagai penentu (driver) pembangunan 
Indonesia dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung 
pembangunan secara profesional dan melayani masyarakat.

Selain itu dengan dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian bahwa “Pembangunan pembina Industri dilakukan 
untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu 
berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi kompetensi 
teknis dan kompetensi manajerial”, maka diperlukan kebijakan yang 
mengatur kegiatan pembangunan SDM Pembina industri yang berbasis 
kompetensi. 
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Berdasarkan UU ASN dan UU Perindustrian tersebut maka diperlukan 
beberapa langkah terkait program penataan SDM Aparatur sebagai 
berikut :

1. Penataan Sistem rekrutmen Pegawai

•	 Penyusunan	Formasi	berdasarkan	Analisis	Beban	Kerja	

•	 Pengembangan	infrastruktur	CAT	(Computer Assisted Test)

2. Analisis Jabatan

Kementerian Perindustrian telah menyusun Analisis Jabatan 
sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi. Hasil evaluasi yang 
dilakukan perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan 
Analisis Jabatan dan tugas sehari-hari. Kesesuaian tugas tersebut 
dirasakan cukup penting untuk mencapai visi dan misi organisasi.

3. Evaluasi Jabatan

Kementerian Perindustrian telah menyusun Evaluasi Jabatan 
sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penetapan 
Kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian, 
dengan pelaksaaan rencana strategis pembagunan 2015-2019 
Kementerian Perindustrian dilakukan antisipasi perubahan 
organisasi dan tugas pokok dan fungsi di beberapa organisasi 
Kementerian Perindustrian. 

4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Kementerian Perindustrian telah menyusun Standar Kompetensi 
Jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Kementerian 
Perindustrian, dan selanjutnya diperlukan penetapan peraturan 
menteri mengenai Standar Kompetensi bagi jabatan Struktural.

5. Assesment Individu berdasarkan kompetensi

Kementerian Perindustrian telah melakukan penilaian kompetensi 
bekerja sama dengan praktisi/professional di bidangnya. Penilaian 
kompetensi dilaksanakan antara laindalam rangka Seleksi Terbuka 
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menurut UU Aparatur Sipil 
Negara, seleksi/mutasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 
Untuk kelancaran pelaksanaan assesment individu masih 
diperlukan pengukuran gap competency antara pemangku 
jabatan dan syarat kompetensi jabatan pada Jabatan struktural 
dan Jabatan Fungsional Tertentu.
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6. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

Penerapan sistem penilaian kinerja individu diharapkan dapat 
sesuai dengan target dari kinerja organisasi. Selain itu hasil kinerja 
individu dapat dijadikan dasar dalam pengembangan karir PNS 
Kemenperin baik dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan 
fungsional tertentu.

7. Pembangunan / Pengembangan database pegawai

Kementerian Perindustrian telah mengembangkan sistem 
informasi kepegawaian (SIPEG) namun demikian diperlukan 
pengembangan sistem informasi ke tahap lanjut sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. Kebutuhan-kebutuhan yang telah 
diidentifikasi diantaranya adalah pengembangan integrasi 
data SAPK BKN dengan SIPEG Kementerian Perindustrian serta 
Penyusunan database Profil Kompetensi.

8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis 
kompetensi

Untuk mendukung penerapan pendidikan dan pelatihan berbasis 
kompetensi bagi SDM Aparatur Pembina industri baik pusat 
maupun daerah, maka perlu dibangun perangkat/infrastruktur 
diklat berbasis kompetensi tersebut, yang meliputi Standar 
kompetensi, Program Pelathan berbasis Kompetensi, Modul 
diklat berbasis Kompetensi, Materi Uji Kompetensi, Tempat Uji 
Kompetensi dan Lembaga Sertifikasinya. 

3. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian 
PAN dan RB dan hasil monitoring evaluasi Biro Kepegawaian dan 
Pusdiklat Industri ada beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu diperbaiki 
pada area penataan SDM Aparatur adalah sebagai berikut: 

1. Kesesuaian Penilaian Kinerja individu dengan kinerja organisasi

2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

3. Hasil penilaian kinerja Individu telah dijadikan dasar untuk 
pengembangan karir individu

4. Pelaksanaan Pola diklat pegawai tersebut masih mengalami 
kendala mengingat tidak seluruh jenis diklat yang diperlukan 
dapat diselenggarakan yang disebabkan oleh keterbatasan 
sumber daya.
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5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berjalan selama ini 
belum diselenggarakan secara berbasis kompetensi, sehingga 
pada hasil akhir diklat tidak diperoleh informasi apakah peserta 
yang telah menyelesaikan diklat dapat mencapai seluruh 
kompetensi yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat 
tersebut.

6. Belum adanya peraturan yang menetapkan kewajiban mengikuti 
diklat atau pemenuhan standar kompetensi bagi aparatur.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun Roadmap 
penguatan sistem manajemen SDM ASN untuk tahun 2015-2019 
dengan memfokuskan pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada 
tabel berikut:

NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

A Birokrasi yang efektif dan efisien

a. Penguatan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur

1. Perbaikan berkelanjutan 
sistem perencanaan 
kebutuhan pegawai ASN

•	 Penyempurnaan Analis 
Jabatan dalam rangka 
perubahan organisasi

Tersedianya Anjab 
sesuai dengan 
perubahan organisasi

•	 Penyempurnaan 
penyusunan peta 
jabatan dan formasi 
PNS melalui aplikasi 
e-formasi Kementerian 
PAN dan RB  

Tersedianya  peta 
jabatan dan formasi 
yang diformalkan

2. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
Sistem Rekrutmen 
dan seleksi secara 
transparan dan berbasis 
kompetensi 

•	  Pengembangan 
infrastruktur untuk ujian 
CAT dan TUK 

Tersedianya 
infrastruktur untuk ujian 
CAT dan TUK

•	  Pelaksanaan 
Redistribusi dan 
penempatan dalam 
rangka penataan 
Pegawai  

Tersedianya Peraturan  
terkait penataan SDM 
Aparatur
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

3. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
sistem promosi secara 
terbuka 

•	  Pelaksanaan Seleksi 
Terbuka Jabatan 
Pimpinan TInggi Madya 
dan Pratama  
 

Tersedianya Seleksi JPT 
Madya dan Pratama

4. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
pemanfaatan assessment 
center

•	  Penetapan Peraturan 
Menteri Perindustrian 
tentang Standar 
Kompetensi Jabatan 
 

Tersedianya peraturan 
menteri tentang standar 
kompetensi jabatan

•	  Membentuk 
TimAssessor dan 
membangun 
infrastruktur uji 
kompetensi 
 

Tersedianya Tim Assesor

5. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
penilaian kinerja 
pegawai 

•	  Penetapan Kelas 
Jabatan berdasarkan 
organisasi baru 

Tersedianya Peraturan 
terkait penetapan Kelas 
jabatan

•	  Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Penilaian 
Kinerja Individu 
 

Tersedianya hasil 
Monev Penilaian Kinerja 
Individu

•	  Penetapan Standar 
Kinerja Individu 
sesuai dengan kinerja 
organisasi

Tersedianya kebijakan 
mengenai standar 
penetapan kinerja 
individu

6. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
reward and punishment 
berbasis kinerja  
 

•	 Sosialisasi dan 
Penerapan Permenperin 
mengenai Kode Etik 
Pegawai  
 

Terlaksananya 
Sosialisasi Penerapan 
Kode Etik Pegawai
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

•	  Monitoring dan Evaluasi 
Penegakkan Disiplin 
Pegawai

Tersedianya Laporan 
Monev penegakaan 
disiplin pegawai

7. Pembangunan/
pengembangan sistem 
informasi ASN 
 

•	  Membangun database 
profil kompetensi 
pegawai 

Tersedianya database 
profil kompetensi

•	  Melaksanakan 
rekonsiliasi database 
SIPEGI sesuai dengan 
database SAPK BKN

Tersedianya database 
yang update

8. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
sistem pengkaderan 
pegawai ASN 

•	 Penerapan Permenperin 
Nomor 65 Tahun 2014 
tentang Pola Karir 
Pegawai di lingkungan 
Kemenperin 

Tersedianya laporan 
penerapan Pola Karir 
pegawai

9. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
pemanfaatan/
pengembngan database 
profil kompetensi calon 
dan pejabat tinggi ASN 
 

•	  Pemanfaatan/
pengembangan profil 
kompetensi pejabat 

Tersedianya laporan 
penerapan profil 
kompetensi pejabat

10. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
pengendalian kualitas 
diklat  

•	 Penyusunan standar 
kompetensi aparatur 
Pembina industri 

Tersedianya standar 
kompetensi Pembina 
industri yang berlaku 
secara nasional

•	 Pengembangan 
program pendidikan 
dan pelatihan teknis 
industri sesuai standar 
kompetensi Pembina 
industri 

Tersusunnya program 
diklat industri berbasis 
kompetensi
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

•	 Penyusunan dan 
penetapan praturan 
Menteri tentang 
Pembangunan Pembina 
Industri berbasis 
Kompetensi

Tersedianya peraturan 
pengembangan 
pegawai berbasis 
kompetensi

11. Penerapan sistem promosi 
secara terbuka, kompetititf 
dan berbasis kompetensi

•	 Penyusunan kebijakan 
mengenai sistem 
promosi secara 
terbuka  

Tersedianya peraturan 
mengenai sistem 
promosi secara terbuka

12. Menyusun dan 
menetapkan pola karir 
pegawai ASN  
 

•	 Pelaksanaan 
Permenperin Nomor 
65 Tahun 2014 tentang 
Pola Karir Pegawai di 
lingkungan Kemenperin

Tersedianya laporan 
penerapan pola karir 
pegawai

13. Pengukuran gap 
competency antara 
pemangku jabatan 
dan syarat kompetensi 
jabatan 

•	 Penilaian Kompetensi 
bagi pejabat struktural 
  

Tersedianya laporan 
penilaian kompetensi 
pejabat struktural

14. Penguatan sistem dan 
kualitas pendidikan 
dan pelatihan untuk 
mendukung kinerja

•	 Penyusunan Modul 
diklat Industri berbasis 
Kompetensi 

Tersedianya modul 
pembelajaran yang 
berbasis kompetensi

•	 Pembentukan Tim 
Asesor Kompetensi 
 

Tersedianya tenaga 
asesor kompetensi

•	 Pembentukan lembaga 
sertifikasi dan tempat uji 
kompetensi 

Tersedianya LSP dan 
TUK

•	 Monitoring dan evaluasi 
capaian diklat  

evaluasi hasil capaian 
diklat
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B. Peningkatan Sistem Kediklatan

Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk 
mendukung kinerja.

1. Kondisi Saat Ini

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 
2010-2014 telah memperoleh beberapa capaian pada area Penataan 
Sistem Manajemen SDM Aparatur, salah satunya yang terkait dengan 
pengembangan pegawai adalah tersusunnya buku pedoman 
pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, yang 
memberikan jenis kebutuhan diklat pegawai pada setiap jenjang 
jabatan dan bidang kerja.

Namun demikian implementasi dari Pola diklat pegawai tersebut 
masih mengalami kendala mengingat tidak seluruh jenis diklat yang 
diperlukan dapat diselenggarakan yang disebabkan oleh keterbatasan 
sumber daya.Di samping itu, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
yang berjalan selama ini belum diselenggarakan secara berbasis 
kompetensi, sehingga pada hasil akhir diklat tidak diperoleh informasi 
apakah peserta yang telah menyelesaikan diklat dapat mencapai seluruh 
kompetensi yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat tersebut.

2. Kondisi yang Diinginkan

DENGAN dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perindustrian bahwa “Pembangunan pembina Industri dilakukan 
untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu 
berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi kompetensi 
teknisdan kompetensi manajerial”, maka diperlukan kebijakan yang 
mengatur kegiatan pembangunan SDM Pembina Industri yang berbasis 
kompetensi. 

Untuk mendukung penerapan pendidikan dan pelatihan berbasis 
kompetensi bagi SDM Aparatur Pembina industri baik pusat maupun 
daerah, maka perlu dibangun perangkat/infrastruktur diklat berbasis 
kompetensi tersebut, yang meliputi Standar kompetensi, Program 
Pelathan berbasis Kompetensi, Modul diklat berbasis Kompetensi, Materi 
Uji Kompetensi, Tempat Uji Kompetensi dan Lembaga Sertifikasinya. 
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Agar pelaksanaan pembangunan SDM Pembina Industri melalui diklat 
berbasis kompetensi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan 
kebijakan yang mengatur dan menetapkan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan tersebut sebagai bagian dari program 
pengembangan kompetensi dan karir pegawai.

3. Identifikasi Permasalahan

Sesuai dengan amanah UU Perindustrian, pembangunan Pembina 
industri dilakukan terhadap aparatur Pembina industri di pusat 
dan daerah, namun kendala yang dihadapi saat ini adalah belum 
adanya standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional sebagai 
standar kompetensi bagi SDM Aparatur bidang industri. Selain itu, 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur selama 
ini juga belum optimal pelaksanaannya, khususnya untuk diklat teknis 
karena belum adanya peraturan yang menetapkan kewajiban mengikuti 
diklat atau pemenuhan standar kompetensi bagi aparatur.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi tersebut, 
Kementerian Perindustrian telah menyusun Roadmap peningkatan 
sistem kediklatan untuk tahun 2015-2019 dengan memfokuskan pada 

perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel berikut:

NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

Penguatan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur

1. Perumusan dan 
penetapan kebijakan 
pengendalian kualitas 
diklat  

•	 Penyusunan standar 
kompetensi aparatur 
Pembina industri 

Tersedianya standar 
kompetensi Pembina 
industri yang berlaku 
secara nasional

•	 Pengembangan 
program pendidikan 
dan pelatihan teknis 
industri sesuai standar 
kompetensi Pembina 
industri

Tersusunnya program 
diklat industri berbasis 
kompetensi
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

•	 Penyusunan dan 
penetapan praturan 
Menteri tentang 
Pembangunan Pembina 
Industri berbasis 
Kompetensi

Tersedianya peraturan 
pengembangan 
pegawai berbasis 
kompetensi

2. Penguatan sistem dan 
kualitas pendidikan 
dan pelatihan untuk 
mendukung kinerja

•	 Penyusunan Modul 
diklat Industri berbasis 
Kompetensi

Tersedianya modul 
pembelajaran yang 
berbasis kompetensi

•	 Pembentukan Tim 
Asesor Kompetensi 
 

Tersedianya tenaga 
asesor kompetensi

•	 Pembentukan lembaga 
sertifikasi dan tempat uji 
kompetensi

Tersedianya LSP dan 
TUK

•	 Monitoring dan evaluasi 
capaian diklat

evaluasi hasil capaian 
diklat
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VII. Penguatan Peraturan     
Perundang-undangan

1. Kondisi Saat Ini

Regulasi dan Deregulasi dilakukan dalam rangka penataan peraturan 
perundang-undangan supaya tidak terjadi tumpang tindih, disharmonis, 
dan/atau interpretasi yang berbeda. Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1984 tentang Perindustrian yang merupakan dasar kebijakan 
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri telah diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 
Perubahan ini dilandasi oleh beberapa factor antara lain:

1. Otonomi daerah. 

2. Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa 
perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi 
perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Perlunya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal oleh 
Industri nasional guna penciptaan nilai tambah yang sebesar-
besarnya di dalam negeri; dan

4. Perlunya peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah secara 
langsung di dalam mendukung pengembangan Industri nasional.

BAB II
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Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan 
dasar baru dalam pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri. 
Upaya penyesuaian dengan pengaharmonisasian segala ketentuan 
pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industry dengan 
landasan undang-undang yang baru telah dilakukan sejak tahun 2014. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengamanatkan pembentukan 
29 peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 1 RUU, 8 RPP, 5 
RPERPRES, 15 RPERMEN dengan rincian sebagai berikut:

1. RUU tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan 
Industri;

2. RPP tentang Kewenangan Pengaturan yang Bersifat Teknis untuk 
Bidang Industri Tertentu;

3. RPP tentang Perizinan Industri;
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4. RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;

5. RPP tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;

6. RPP tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;

7. RPP tentang Pemberdayaan Industri dan Tindakan Pengamanan 
dan Penyelamatan Industri;

8. RPP tentang Perwilayahan Industri;

9. RPP tentang Kawasan Industri;

10. RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional;

11. RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek 
Putar Kunci;

12. RPerpres tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan 
Perekonomian Nasional;

13. RPerpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite 
Industri Nasional;

14. RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan 
Warisan Budaya Bangsa Hanya Dapat Dimiliki oleh Warga Negara 
Indonesia serta Industri Menengah Tertentu Dicadangkan untuk 
Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

15. RPermen tentang Rencana Kerja Pembangunan Industri;

16. RPermen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan 
Pembangunan Wirausaha Industri;

17. RPermen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan 
Pembangunan Pembina Industri;

18. RPermen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan 
Penyediaan Konsultan Industri;

19. RPermen tentang Perusahaan Industri Tertentu dan Perusahaan 
Kawasan Industri yang Wajib Melakukan Manajemen Energi dan 
Manajemen Air;

20. RPermen tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Penelitian 
dan Pengembangan, Kontrak Penelitian dan Pengembangan, 
Usaha Bersama, Pengalihan Hak Melalui Lisensi, dan/atau Akuisisi 
Teknologi;

21. Rpermen tentang Audit Teknologi;

BAB II
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22. RPermen tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Peningkatan 
Daya Saing Industri Dalam Negeri dan/atau Pembangunan Industri 
Pionir;

23. RPermen tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Industri Hijau;

24. RPermen tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri; 

25. RPermen tentang Penetapan Tindakan Pengamanan Berupa 
Nontarif;

26. RPermen tentang Kriteria Industri Kecil, Industri Menengah dan 
Industri Besar;

27. RPermen tentang Standar Kawasan Industri dan Pengecualian 
Terhadap Kewajiban Berlokasi di Kawasan Industri;

28. RPermen tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 
Industri; dan

29. RPermen tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Usaha 
Industri dan Usaha Kawasan Industri.

2. Kondisi yang Diharapkan

Penguatan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang 
perindsutrian diharapkan dapat terlaksana dengan semangat baru 
yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian. Diharapkan seluruh peraturan perundang-undangan 
perlaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dapat segera disusun 
sesuai dengan waktu yang diamanatkan yaitu 2 tahun sejak undang-
undang dimaksud berlaku. 

Proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan para pemangku 
kepentingan baik dilakukan melalui workshop ataupun uji publi, sehingga 
kedepan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat 
sesuai dengan harapan, yakni berpihak kepada publik, harmonis, tidak 
tumpeng tindih, dan mendorong iklim usaha yang kondusif. 

3. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan kondisi yang ada dan yang diharapkan teridentifikasi 
permasalahan sebagai berikut:
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1. Perlunya mengintensifkan pelibatan publik dalam penyusunan 
peraturan perundang-undangan.

2. Perlunya penyusunan naskah akademik atau dokumen sejenis 
yang mendukung perlunya adanya suatu pengaturan sebagai 
dasar dalam penyusunan landasan filosofis, landasan yuridis, dan 
landasan sosiologis.

3. Internalisasi ketentuan mengenai penyusunan peraturan 
perundang-undangan sebagai bagian dari sistem pengendalian 
penyusunan peraturan perundang-undangan. 

4. Rencana Aksi Perubahan

Program kerja penguatan peraturan perundang-undangan sesuai 
dengan kondisi yang ada dan diharapkan serta hasil identifikasi 
permasalahan adalah sebagai berikut:

NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

I Birokrasi yang efektif dan efisien

Penguatan Peraturan 
Perundang-undangan 

1.   Pembinaan Peraturan 
Perundang-undangan

1. Meningkatnya 
keterlibatan 
publik dalam 
proses perumusan 
kebijakan

2. Meningkatnya 
kualitas regulasi 
yang melindungi, 
berpihak pada 
publik, harmonis, 
tidak tumpang 
tindih dan 
mendorong iklim 
kondusif bagi 
publik.

•	 Penyempurnaan 
Pedoman Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan

•	  Penyusunan 
SOP Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan 

•	 Internalisasi pedoman 
dan SOP Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan   
 

2. Koordinasi Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan 

•	 Koordinasi Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Industri   
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

•	  Koordinasi Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Administrasi dan Bidang 
Terkait Industri 
 

3. Monitoring dan Evaluasi 
Peraturan Perundang-
undangan 

•	  Monitoring dan Evaluasi 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Industri 

•	 Monitoring dan Evaluasi 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Administrasi dan Bidang 
Terkait Industri 
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VIII. Peningkatan Kualitas    
Pelayanan Publik

1. Kondisi Saat Ini

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan 
Menteri Perindustrian No. 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik. 
Pelayanan publik di lingkungan Kemenperin terdiri atas pelayanan 
publik pada unit kerja pusat yaitu Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat 
dan unit kerja daerah meliputi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit 
Pendidikan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Balai Besar, Balai Riset 
dan Standardisasi serta Balai Sertifikasi Industri, dengan unit pembina 
Badan Penelitian dan Pengembangan industri (BPPI). Sedangkan Unit 
Pendidikan terdiri dari sekolah dan akademi serta Balai Diklat Industri 
(BDI), dengan unit pembina Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Unit Pelayanan Publik (UP2) merupakan unit non struktural, dengan 
fokus pelayanan terkait permohonan rekomendasi dan pertimbangan 
teknis yang ada pada lingkup Ditjen. Industri Agro; Ditjen. Industri 
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; dan Ditjen. Industri 
Kimia, Tekstil dan Aneka. Masing-masing jenis rekomendasi/pertek 
mempunyai persyaratan tersendiri, yang ditetapkan oleh unit eselon II 
terkait.

Hal-hal yang telah dicapai selama lima tahun terakhir, secara umum 
dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB II
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1. Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan :

•	 Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kemenperin merupakan 
Pelayanan Terpadu Satu Atap, dapat dijumpai di unit kerja 
Pusat maupun unit kerja Daerah. Hampir seluruhnya sudah 
beroperasi dengan baik, namun masih ada beberapa yang 
belum berjalan optimal dikarenakan faktor SDM.

•	 Secara umum, unit pelayanan publik di lingkungan 
Kemenperin telah menetapkan standar pelayanan, namun 
belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN 
& RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan. Oleh karena itu perlu adanya penyeragaman 
penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan 
bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan 
Kemenperin. 

•	 Unit pelayanan publik (UP2) telah memperoleh sertifikat 
ISO 9001:2008 terkait Proses Penerbitan Tanda Pendaftaran 
Produk (TPP) Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), 
dan Komputer Tablet Direktorat Industri Elektronika dan 
Telematika (Ditjen. Industri Unggulan Berbasis Teknologi 
Tinggi).

•	 Penanganan pengaduan masyarakat/pelanggan telah 
dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui penyediaan 
kotak saran atau akses ke website. Secara keseluruhan dalam 
pelaksanaannya mengacu pada Permenperin No. 29 tahun 
2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di 
Lingkungan Kemenperin dan Peraturan Irjen Kemenperin No. 
127 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan 
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenperin. 

•	 Penerapan sistem reward dan punishment dilakukan 
sebagian besar unit pelayanan publik dengan mengacu pada 
Permenperin No. 34 tahun 2010 tentang Kode Etik Pelayan 
Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan 
Kemenperin. Namun pemberian reward kepada petugas 
pelayanan masih perlu ditingkatkan. 

2. Sumber Daya Manusia :

•	 Pada umumnya, masyarakat/pelanggan merasa puas dengan 
pelayanan yang diberikan petugas pelayanan publik. Berbagai 
jenis pelatihan telah dilakukan secara rutin dilakukan baik 
mengenai pelatihan service excellence/handling complain 
maupun pelatihan teknis terkait jenis jasa pelayanan yang 
diberikan oleh masing-masing unit kerja.
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•	 Kompetensi petugas pelayanan di bidang teknologi informasi 
cukup memadai, sebagian besar pelayanan sudah dilakukan 
secara semi manual/online. 

3.  Sarana dan Prasarana :

•	 Sistem E-Licensing dalam mendukung pelaksanaan UP2 pada 
dasarnya sudah cukup memadai, namun masih perlu ada 
penyempurnaan, Saat ini sedang direncanakan penerapan 
pelayanan secara online untuk semua jenis rekomendasi/
pertek (uji coba pada Dit. Industri Elektronika dan Telematika 
serta Dit. Industri Logam). Penerapan tracking system 
dimaksudkan agar pemohon dapat mengikuti proses 
penerbitan rekomendasi/pertek. 

•	 Hingga tahun 2015, UPT telah membangun arsitektur 
otomatisasi sistem administrasi pelayanan publik berbasis 
elektronik atau e-office masing-masing sesuai bussiness 
process dan penerapan ISO 17025 dengan bantuan perangkat 
teknologi informasi.. 

•	 Sarana dan prasarana pada Unit Pelayanan Publik 
cukup memadai, namun masih perlu dilengkapi 
dengan penambahan fasilitas media komunikasi untuk 
mempublikasikan tentang pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat/pelanggan. Pada setiap UPT telah dilaksanakan 
renovasi berbagai sarana ruang pelayanan berikut fasilitas 
yang diperlukan dalam mendukung pelayanan informasi dan 
pelayanan jasa teknis di 11 Balai Besar, 11 Baristand Industri, 
dan Balai Sertifikasi Industri. 

4.   Monitoring dan Evaluasi

•	 Kementerian Perindustrian telah melaksanakan pengukuran 
tingkat kepuasan masyarakat atau Survei Kepuasan 
Masyarakat/Pelanggan terhadap Unit Pelayanan Publik 
secara berkala satu kali dalam satu tahun. Namun survei 
yang dilaksanakan menggunakan metode dan teknik 
yang beragam baik dalam bentuk kuantitatif atau skoring/
angka maupun kualitatif, dan belum sepenuhnya mengacu 
pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 16 tahun 2014 
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal ini dijumpai pada 
satker daerah baik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun 
Unit Pendidikan di lingkungan Kemenperin.

•	 Telah dilaksanakan sosialisasi/konsultasi/temu Pelanggan/
Sarasehan/Bussiness Gathering oleh unit pelayanan 

07012015.indd   81 1/7/2016   4:22:34 PM



82 

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

publik untuk mensosialisasikan program/kebijakan terkait 
pelayanan dan memperoleh masukan/saran dari pengguna 
layanan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan 
dan kepercayaan pengguna layanan atas pelayanan yang 
diberikan. 

•	 Program Penilaian Kinerja area pelayanan publik pada 
seluruh UPT dilaksanakan secara berkala setiap satu tahun 
sekali yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan 
Kepala BPKIMI Nomor 145/BPKIMI/PER/6/2014 tentang 
Penilaian Kinerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPKIMI. 
Dalam hal ini, penilaian kinerja aspek pelayanan publik 
dimaksudkan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap 
peta perkembangan kualitas pelayanan publik UPT dengan 
mengacu pada UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. 

2. Kondisi yang Diinginkan

Sesuai Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 101/M-IND/3/2013 
tentang Peningkatan Kualitas Dan Integritas Pelayanan Publik Pada 
Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian, menginstruksikan 
kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian agar 
dalam memberikan pelayanan publik sekurang-kurangnya harus:

1. Memiliki visi, misi dan motto pelayanan publik.

2. Memiliki dan mempublikasikan standar pelayanan dan maklumat 
pelayanan.

3. Memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur berdasarkan ISO 
9001:2008

4. Memiliki SDM yang kompeten.

5. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme SDM.

6. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang representatif, 
disertai kotak saran dan pengaduan, hotline/call center, 
pengumuman syarat dan ketentuan layanan serta poster dan 
banner anti korupsi;

7. Memiliki dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Layanan 
yang multiuser dan userfriendly yang dilengkapi dengan informasi 
perkembangan proses layanan secara online melalui internet dan 
SMS.
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8. Merespon setiap pengaduan pengguna layanan.

9. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan 
mendengarkan, melibatkan dan memberdayakan pengguna 
layanan

10. Menetapkan target capaian kinerja pelayanan dengan melakukan 
inovasi-inovasi dan perbaikan layanan.

Kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan :

•	 Terselenggaranya pelayanan publik di seluruh unit kerja 
Daerah Kemenperin dengan membangun Pelayanan Terpadu 
Satu Atap, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

•	 Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan 
standardisasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Penyusunan 
standardisasi pelayanan atas dasar komitmen penuh dengan 
masyarakat merupakan langkah tepat untuk menyampaikan 
komitmen penyelenggara dalam bentuk Maklumat Pelayanan 
(citizen charter). 

•	 Adanya pedoman pemberian reward dan punishment yang 
dapat dipakai sebagai acuan oleh unit kerja daerah dalam 
pelaksanaan pelayanan publik. 

2) Sumber Daya Manusia :

•	 Tersedianya SDM pelayanan publik yang mempunyai 
kompetensi tinggi di bidang IT serta mampu melakukan 
inovasi dalam memberikan pelayanan.

•	 Terwujudnya SDM pelayanan publik yang mempunyai 
integritas tinggi dalam memberikan pelayanan serta memiliki 
budaya prima. 

3. Sarana dan Prasarana :

•	 Terwujudnya Unit Pelayanan Publik yang menggunakan 
aplikasi Sistem Informasi Layanan yang dilengkapi dengan 
informasi perkembangan proses layanan secara online 
melalui internet dan SMS.

•	 Tersedianya ruangan pelayanan publik yang nyaman, dengan 
fasilitas media komunikasi yang handal serta fasilitas bagi 
penyandang cacat.  
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4. Monitoring dan Evaluasi

•	 Mengingat Kementerian Perindustrian telah menetapkan 
kepuasan masyarakat sebagai indikator Kinerja Utama (IKU) dan 
Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 dengan 
target “BAIK”, maka penyederhanaan dan pengembangan 
metode survei menjadi sangat penting diterapkan di seluruh 
Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kemenperin. Untuk itu, 
Kementerian Perindustrian telah menyusun pedoman survei 
kepuasan masyarakat yang nantinya dapat diterapkan di 
seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Kemenperin.  
Skala indeks yang digunakan, mengacu pada Keputusan 
Menpan No.KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan nilai persepsi 1 
(satu) sampai dengan 4 (empat).

•	 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi/koordinasi/konsultasi/
temu Pelanggan/Sarasehan/Bussiness Gathering oleh 
unit pelayanan publik secara rutin minimal satu kali dalam 
setahun. 

•	 Adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik pada seluruh 
UPT dan Unit Pendidikan secara berkala setiap satu tahun 
sekali yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

3. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan publik 
yang berkualitas dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, antara lain :

1. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di 
lingkungan Kemenperin diperlukan partisipasi, dukungan dan 
komitmen dari seluruh unit kerja yang menyelenggarakan 
pelayanan publik. Saat ini belum ada data yang akurat mengenai 
potret/gambaran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
unit kerja daerah secara keseluruhan, sehingga pembinaannya 
belum optimal.   

2. Standar Pelayanan pada unit pelayanan publik di masing-masing 
unit kerja daerah belum seluruhnya mengacu pada standar 
pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB. Adanya 
perbedaan jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja 
daerah sehingga memerlukan penyesuaian komponen standar 
pelayanan, dimana unit Balai Besar dan Baristand memiliki 
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perbedaan layanan dengan yang dilakukan oleh Balai Diklat 
Industri dan Sekolah/Akademi;

3. Survei Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan oleh masing-
masing unit kerja daerah namun belum mengacu pada pedoman 
Survei Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan oleh Kementerian 
PAN & RB. Adanya perbedaan jenis pelayanan yang dilakukan 
oleh unit kerja daerah sehingga memerlukan penyesuaian ruang 
lingkup/indikator kuesioner, dimana jenis pelayanan pada Balai 
Besar dan Baristand memiliki perbedaan dengan Balai Diklat 
Industri dan Sekolah/Akademi;

4. Waktu penyelesaian pelayanan belum sesuai dengan SOP yang 
telah ditetapkan atau melewati batas waktu maksimal;

5. Belum optimalnya penggunaan IT dalam sistem dan manajemen 
pelayanan publik;

6. Kurangnya inovasi yang diterapkan oleh unit kerja Pusat dan 
daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

7. Kompetensi SDM pelayanan publik masih perlu ditingkatkan baik 
dalam penerapan budaya pelayanan prima dan pengetahuan 
substansi teknis; 

8. Belum seluruh unit kerja membuat sistem pemberian reward dan 
punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

9. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik masih 
kurang memuaskan masyarakat/pelanggan, termasuk 
penyediaan fasilitas bagi penyandang cacat; 

10. Partisipasi masyarakat/pelanggan belum banyak dilibatkan 
baik dalam penyusunan kebijakan maupun pemberian saran/
masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;

11. Belum dilakukannya monitoring dan evaluasi kinerja unit 
pelayanan publik di lingkungan Kemenperin secara kontinu.

4. Rencana Aksi Perubahan

Atas analisis kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi 
tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun roadmap 
peningkatan kualitas pelayanan publik untuk tahun 2015-2019 dengan 
memfokuskan pada perbaikan-perbaikan seperti terinci pada tabel 
berikut:

BAB II
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

B Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

a. Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik

1. Kelembagaan dan 
Manajemen Pelayanana

•	 Focus Group Discussion 
Standar Pelayanan 
Kementerian 
Perindustrian

Tersusunnya Standar 
Pelayanan Publik 
mengacu PerMenPAN 
& RB pada UPT dan Unit 
Pendidikan.

•	 Penyusunan peraturan/
pedoman/juknis terkait 
penyelenggaraan 
pelayanan publik

Adanya acuan bagi 
unit kerja dalam 
menyelenggarakan 
pelayanan publik.

•	 Surveilence & Sertifikasi 
ISO 9001:2008 Unit 
Pelayanan Publik Pusat

Adanya Prosedur dan 
Standar Kerja Unit 
Pelayanan Publik

•	 Pemetaan Pelayanan 
Publik Unit Kerja 
Daerah Kementerian 
Perindustrian 

Tersusunnya 
data tentang 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
di setiap unit kerja 
daerah sesuai roadmap 
reformasi birokrasi

2. Sumber Daya Manusia

•	 Peningkatan kompetensi 
SDM pelayanan publik 
(bimtek, diklat, seminar, 
dll) 

Petugas pelayanan 
publik yang kompeten

3. Sarana dan Prasarana   

•	 Pengembangan sistem 
informasi pelayanan 
publik berbasis IT.

Meningkatnya 
penggunaan teknologi 
informasi dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan.

•	 Pengadaan Sarana 
& Prasarana Unit 
Pelayanan Publik Pusat 
dan Daerah

Peningkatan kualitas 
pelayanan publik
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NO SASARAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN

TAHUN HASIL YANG 
DIHARAPKAN2015 2016 2017 2018 2019

4. Monitoring dan Evaluasi

•	 Koordinasi dan 
Monitoring 
penyelenggaraan Unit 
Pelayanan Publik Satker 
Daerah  
 

Tersedianya data 
pelaksanaan pelayanan 
publik satker daerah 
sebagai bahan 
penyusunan program.

•	 Sosialisasi kebijakan 
pelayanan publik 
kepada masyarakat/
pelanggan

Adanya masukan/
saran dari masyarakat/
pelanggan untuk 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik.

•	 Konsinyering/
Workshop/Rakor 
pelayanan publik di 
lingkungan Kemenperin

Terwujudnya 
kesepakatan dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik sesuai 
peraturan yang berlaku.  

•	 Pembuatan Publikasi 
Unit Pelayanan 
Publik Kementerian 
Perindustrian

Masyarakat memahami 
sistem & mekanisme 
pelayanan publik 
di lingkungan 
Kemenperin.

•	 Survey Kepuasan 
Masyarakat Unit 
Pelayanan Publik Pusat 
dan Daerah

Meningkatnya 
kepercayaan masyarakat 
terhadap layanan 
publik Kementerian 
Perindustrian

•	 Penilaian kepatuhan unit 
pelayanan publik Unit 
Kerja daerah terhadap 
Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009

Adanya hasil evaluasi 
pelaksanaan pelayanan 
publik unit kerja 
daerah sebagai dasar 
pemberian reward & 
punisment

BAB II
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IX. Quick Wins

Kementerian Perindustrian menetapkan Penerapan Penerbitan 
Perizinan Secara Online (e-Licensing) sebagai Quick Wins 
Kementerian Perindustrian tahun 2015 dan 2016. 
Penetapan Penerapan Penerbitan Perizinan Secara 
Online (e-Licensing) sebagai Quick Wins diharapkan 
dapat mempermudah dan mempercepat dan 
menghemat biaya.

Salah satu jenis pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh Kementerian 
Perindustrian adalah penerbitan 
perizinan dalam bentuk rekomendasi 
izin investasi di bidang tertentu, 
rekomendasi ekspor/impor terhadap 
barang yang dilarang dan dibatasi (lartas), 
pertimbangan teknis SNI Wajib, dan registrasi SPPT SNI Wajib. 

Total perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian pada 
saat ini mencapai 90 jenis. Daftar jenis perizinan dimaksud, beserta 
persyaratannya, dapat dilihat di Website Kementerian Perindustrian 
(http://kemenperin.go.id/perizinan). 

Proses pengajuan izin dilakukan secara online oleh perusahaan importir 
melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Seluruh softcopy 
berkas persyaratan di-upload oleh pemohon pada saat pengajuan 
izin. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu lagi datang ke Gedung 
Kementerian Perindustrian untuk menyerahkan berkas.

Untuk masuk ke dalam sistem, setiap perusahaan harus memiliki Akun 
SIINas, yang terdiri dari username dan password. Registrasi akun dapat 
dilakukan secara online di Website SIINas (http://siinas.kemenperin.
go.id). Namun demikian, akun tersebut baru bisa digunakan setelah 
perusahaan melakukan verifikasi dokumen identitas perusahaan di Unit 
Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UPP Kemenperin) yang 
terletak di berbagai kota besar di Indonesia. Perlu dicatat bahwa proses 
verifikasi dokumen ini hanya dilakukan satu kali saja.
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Gambar 1. Proses Registrasi Akun SIINas

Berikut adalah lokasi UPP Kemenperin:

1. Unit Pelayanan Publik Pusat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 
Lantai 4, Jakarta Selatan

2. Balai Riset dan Standarisasi Industri Aceh Jl. Cut Nya Dhien 
No. 377 Lamtaumen Timur, Banda Aceh

3. Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan Jl. Sisingamangaraja 
24, Medan

4. Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang Komplek LIK Ulu 
Gadut, Padang

5. Balai Riset dan Standarisasi Industri Palembang Jalan 
Perindustrian II No.12 Km. 9 Sukarami, Palembang

6. Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Jl. 
Bypass Soekarno - Hatta Km.1 Rajabasa, Tanjung Karang

7. Balai Besar Kimia dan Kemasan Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, 
Pasar Rebo, Jakarta Timur

8. Balai Sertifikasi Industri Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat

9. Balai Besar Industri Agro Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor

10. Balai Besar Keramik Jl. Jend. A. Yani No. 392, Bandung

11. Balai Besar Tekstil Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390, Bandung

12. Balai Besar Bahan & Barang Teknik Jl. Sangkuriang No. 14, 
Bandung

BAB II
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13. Balai Besar Logam & Mesin Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung

14. Balai Besar Pulp & Kertas Jl. Raya DayeuhKolot No. 132, Bandung

15. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Jl. 
Kimangun Sarkoro No. 6, Semarang

16. Balai Besar Kulit, Karet & Plastik Jl. Sokonadi No. 9, Yogyakarta

17. Balai Besar Kerajinan dan Batik Jl. Kusuma Negara No. 7, 
Yogyakarta

18. Balai Riset dan Standarisasi  Industri Surabaya Jl. Jagir 
Wonokromo No. 360, Surabaya

19. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 
Komplek Pasar Wisata Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo

20. Balai Diklat Industri Denpasar Jl. WR. Supratman No. 302, 
Tohpati, Denpasar

21. Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak Jl. Budi utomo 
No. 41, Pontianak

22. Balai Riset dan Standarisasi Industri BanjarbaruJl. Panglima 
batur Barat No. 2, Banjarbaru

23. Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda Jl. MT 
Haryono/Banggeris No. 1, Samarinda

24. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Jl. Racing Centre No. 28, 
Makassar

25. Balai Riset dan Standarisasi Industri Manado Jl. Diponegoro 
No. 21-23, Manado

26. Balai Riset dan Standarisasi Industri Ambon Jl. Kebon Cengkeh 
Atas, Ambon

Setelah akun dapat digunakan, perusahaan harus melengkapi datanya, 
seperti alamat kantor, alamat pabrik, nama contact person, dan data 
perizinan lainnya, seperti Izin Perluasan, Izin Prinsip, dll.

Pengajuan permohonan izin dapat dilakukan dengan mengklik Menu 
“e-Services” > “e-Licensing” yang terdapat pada SIINas. Selanjutnya 
perusahaan menginput data permohonan, meliputi rincian barang 
yang akan diimpor, nomor surat permohonan, serta softcopy dokumen 
persyaratan yang diperlukan. 
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Gambar 2. Proses input data permohonan

Data permohonan yang telah diinput kemudian dikirim secara elektronik 
ke Kementerian Perindustrian (dalam hal ini UPP Pusat Kemenperin) 
untuk dicek lebih lanjut. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, UPP 
akan meneruskannya ke unit kerja pemroses. Namun jika ada yang tidak 
lengkap, maka berkas elektronik akan dikembalikan ke perusahaan 
pemohon.

Pada tahap berikutnya, penelahaan berkas permohonan dilakukan oleh 
unit kerja pemroses melalui paperless system. Proses validasi dilakukan 
secara berjenjang mulai dari staf, pejabat eselon IV, III, II, dan I, dengan 
menggunakan mekanisme e-Approval dimana tidak diperlukan lagi 
paraf atau tanda tangan basah. Dengan demikian, proses penerbitan 
perizinan dapat terus dilakukan meskipun pejabat yang bersangkutan 
sedang dinas di luar kota, sehingga janji layanan (service level 
agreement) selama 5 hari kerja dapat dipenuhi.

Apabila permohonan disetujui, Kementerian Perindustrian akan 
mengirim data izin ekspor atau impor ke Portal Indonesia National 
Single Window (INSW) secara elektronik. Data dimaksud akan langsung 
digunakan oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Dan Cukai) atau 
Kementerian Perdagangan untuk proses selanjutnya. Adapun data yang 
terkait perizinan usaha industri akan diteruskan ke Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). Dengan demikian, perusahaan tidak perlu 
lagi mengambil surat izin dalam bentuk hardcopy ke Kementerian 
Perindustrian.

Sistem e-Licensing dilengkapi juga dengan fasilitas tracking system, 
dimana pemohon dapat memantau posisi pemrosesan secara real 
time. Pemohon juga bisa membaca langsung pesan yang dikirim oleh 
pemroses di Kementerian Perindustrian, misalnya ketika diperlukan data 
pendukung tambahan, alasan penolakan permohonan, dan lain-lain. 
Hal ini diharapkan dapat memenuhi rasa ingin tahu pemohon terhadap 
posisi berkas yang diajukan tanpa harus menelepon Kementerian 
Perindustrian.

PEMOHON UPP PEMROSES INSTANSI LAIN

BAB II

Gambar 3. Alur data perizinan
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Apabila terdapat keluhan terhadap pelayanan Kementerian 
Perindustrian, pemohon dapat menyampaikannya melalui fasilitas 
“Kritik dan Saran” yang tersedia di SIINas. Atau jika dipandang perlu yang 
bersangkutan dapat menyampaikan permasalahan tersebut secara 
elektronik kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 
melalui Website Pengaduan Masyarakat (http://kemenperin.go.id/
pengaduan).

Untuk meminta bantuan dari Tim Teknis, perusahaan dapat 
menyampaikan pertanyaan atau laporan melalui fasilitas “Helpdesk”. 

Gambar 5. Fasilitas Kritik dan Saran

Gambar 4. Fasilitas Tracking System
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Gambar 6. Fasilitas Helpdesk

Sebagai penutup, berikut ini adalah perbandingan proses penerbitan 
rekomendasi yang dilakukan sebelum dan sesudah penerapan 
e-Licensing.

ASPEK SEBELUM SESUDAH

Waktu perjalanan

Perusahaan memerlukan waktu di 
perjalanan antara 1 - 48 jam untuk 
menyampaikan berkas permohonan 
ke UPP Kemenperin

Hanya diperlukan waktu antara 10 - 30 
menit untuk menginput data, scan 
berkas permohonan dan meng-upload-
nya ke dalam sistem e-Licensing

Biaya

Perusahaan mengeluarkan biaya 
transportasi untuk menyampaikan 
berkas permohonan ke UPP 
Kemenperin

Hanya diperlukan biaya koneksi internet 
kurang dari Rp. 50.000 untuk menginput 
data dan upload berkas permohonan 
dari seluruh Indonesia

Kejelasan Informasi

Perusahaan harus menelepon 
berulang kali untuk mengetahui 
sudah sampai mana proses penerbitan 
dilakukan oleh Kemenperin 

Perusahaan dapat langsung melihat 
status pemrosesan secara real time 
melalui komputer

Pengambilan surat izin

Perusahaan harus datang ke UPP 
Kemenperin untuk mengambil surat 
izin

Perusahaan tidak perlu mengambil surat 
izin karena datanya sudah langsung 
terkirim ke instansi terkait dan bisa 
langsung digunakan

Informasi mengenai 
kekurangan data 

dukung

Perusahaan terlambat mengetahui 
jika ada data pendukung yang harus 
dilengkapi

Perusahaan langsung mengetahui ada 
kekurangan data dukung karena akan 
mendapat notifikasi SMS dari sistem

Waktu kerja

Penyampaian berkas permohonan 
atau pengambilan surat izin hanya 
dapat dilakukan pada hari kerja antara 
pukul 09.00 - 15.00 WIB

Perusahaan dapat menyampaikan berkas 
permohonan setiap saat, meskipun 
di hari libur atau di luar jam kerja 
Kemenperin

BAB II
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BAB III
PENUTUP

BERBAGAI kegiatan ekonomi dunia terkait dengan sektor industri 
telah bergerak begitu cepat. Untuk dapat memecahkan berbagai 
permasalahan yang dihadapi industri nasional, Kementerian 
Perindustrian dituntut profesional dalam menangani berbagai 
permasalahan yang menghambat perkembangan industri saat ini 
dan yang akan datang. Reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian 
dilakukan untuk dapat meningkatkan profesionalisme aparatur 
perindustrian dengan cara menata ulang, mengubah, memperbaiki 
dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, 
bersih, efektif, efisien dan produktif).

Roadmap Reformasi birokrasi Kementerian Perindustrianyang terdiri 
dari Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata 
Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Peraturan 
Perundang-undangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan 
Quick Wins merupakan program kegiatan Reformasi Birokrasi lima 
tahun kedepan.

Penyusunan Roadmap Reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian 
melibatkan seluruh unit kerja baik pusat maupun daerah secara bersama-
sama dan konsisten. Pada Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi 
ini tentunya tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang 
dihadapi, namun dukungan dari seluruh pegawai/aparatur, masyarakat 
dan dunia industri serta dengan tekad, kerja keras dan komitmen yang 
tinggi perubahan yang lebih baik akan terwujud.
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