RENCANA STRATEGIK ( RENSTRA )
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya perubahan yang lebih baik
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan industri
dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kebutuhan masyarakat. Di era globalisasi saat ini, teknologi
informasi merupakan kebutuhan dan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk
mendukung pengelolaan suatu organisasi modern. Pembentukan struktur Organisasi
baru di Kementerian Perindustrian merupakan langkah strategis Pemerintah untuk
membangun kapasitas dan kapabilitas organisasi Pemerintahan dalam menghadapi
kebutuhan dan tantangan pembangunan industri nasional, dan salah satunya adalah
pembentukan Pusat Komunikasi Publik (Puskom).

B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan rencana strategik Pusat Komunikasi Publik Tahun 2010–2014 adalah
untuk memberi arah dan pedoman dalam pengelolaan program dan kegiatan
komunikasi publik yang terintergrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya penyelenggaraan program dan kegiatan
komunikasi publik yang terintegrasi, berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung
pencapaian sasaran-sasaran kebijakan, program, inisiatif dan pelayanan publik
Kementerian Perindustrian.

C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Kementerian Perindustrian mempunyai tugas membantu presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara di bidang Perindustrian. Berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian No: 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian,
Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung
pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal.
Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar
lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik, sedangkan fungsinya
adalah:
• Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program komunikasi publik;
• Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia
usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi;
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• Pelaksanaan hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik,
promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan;
• Pelaksanaan urusan layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan
perpustakaan;
• Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan komunikasi publik; dan
• Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja pusat komunikasi publik.
Pusat Komunikasi Publik di bantu oleh 3 (tiga) bidang dan 6 (enam) Kasub Bidang,
serta 1 (satu) Kepala Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, yaitu:
1. Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan
dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha,
lembaga
pendidikan, riset dan teknologi.
a. Subbidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan lembaga negara dan
lembaga pemerintah.
b. Subbidang Hubungan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
hubungan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi.
2. Bidang Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan
media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran,
dan pencitraan.
a. Subbidang Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan urusan
hubungan dengan media massa, pemberitaan, dan analisis opini publik.
b. Subbidang Promosi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan.
3. Bidang Informasi Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan
layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan perpustakaan.
a. Subbidang Layanan Publik mempunyai tugas melakukan urusan layanan
informasi publik.
b. Subbidang Pengelolaan Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan informasi dan perpustakaan.
4. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat,
kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Pusat Komunikasi Publik.
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BAB II
VISI, MISI DAN NILAI

A. Visi
Menjadi Pusat Komunikasi Publik yang kredibel dalam mendukung pembangunan
sektor industri.
B. Misi
1. Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas komunikasi publik Kementerian Perindustrian.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
3. Membangun akses komunikasi publik yang efektif bagi pembangunan industri.
C. Prinsip-prinsip dan Nilai-Nilai Pusat Komunikasi Publik
1. Prinsip-prinsip Pusat Komunikasi Publik:
a. Menyampaikan informasi melalui cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. Membangun dan menjaga integritas kepercayaan dan ke publik atas integritas
Kementerian Perindustrian;
c. Dalam melaksanakan semua aktifitas komunikasinya, senantiasa menjaga dan
menghormati nilai dan reputasi kelembagaan Kementerian Perindustrian;
d. Membangun kerjasama di dalam dan lintas lembaga untuk melayani kepentingan
publik;
e. Menyampaikan informasi yang memiliki manfaat: tepat waktu, akurat, jelas,
objektif dan selengkap mungkin kepada publik;
f. Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kepentingan nasional dan keamanan
nasional; dan
g. Menghindari terjadinya konflik dan/atau persaingan tidak sehat, bagi seseorang
atau lembaga.
2. Nilai-nilai Pusat Komunikasi Publik:
a. Efektifitas
Membangun dukungan dan legitimasi atas kebijakan, program, dan jasa bidang
industri.
b. Responsif
Mengetahui dan merespon kebutuhan masyarakat dengan mendengarkan,
berkomunikasi, dan melakukan koreksi yang diperlukan.
c. Akuntabilitas
Menjalankan
fungsi
pertanggungjawaban.

pengawasan

dan
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BAB III
ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK

A. Kondisi Saat Ini
Informasi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang dan institusi sehingga
setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program
dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik
menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi,
karena masyarakat dijamin hak-haknya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi
publik.
Keberadaan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian perlu disikapi
bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, namun lebih daripada itu
Kementerian Perindustrian memandang bahwa komunikasi merupakan komponen vital
dalam membangun dan mencapai sukses pencapaian sasaran kebijakan,
Dengan terbentuknya Pusat Komunikasi Publik, diharapkan masyarakat dapat
memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat dan murah yang pada akhirnya
diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam
menyukseskan pembangunan sektor industri.
Berdasarkan identifikasi kondisi internal saat ini ditemukan faktor-faktor
kekuatan dan kelemahan dalam mencapai visi misi Pusat Komunikasi Publik.
1. Kekuatan (strengths) antara lain:
 Komitmen aparatur Puskom untuk mewujudkan visi dan misi. Aparatur Puskom
memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi dan
kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah
ditetapkan;
 Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan
unit-unit internal di lingkungan Kemenperin;
 Adanya sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki jejaring kerja
yang luas;
 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
 Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Kelemahan (weakness):
 Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena
sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi;
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 Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan Puskom sedang dalam
penyusunan, sehingga belum seluruh pegawai memahami standar jabatannya;
dan
 Infrastruktur dalam penyediaan informasi publik belum memadai.
Sedangkan hasil identifikasi kondisi eksternal dijumpai faktor peluang dan
tantangan yang perlu diperhatikan.
1. Peluang (opportunity):
 Adanya peraturan dan perundangan di bidang keterbukaan informasi publik;
 Adanya berbagai perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi,
sehingga arus lalu lintas informasi si akses secara cepat;
 Tersedianya akses informasi yang dibutuhkan sehingga memberi kemudahan
komunikasi baik secara individu, wilayah antar negara; dan
 Adanya kebijakan yang kondusif untuk mendukung pengembangan industri
yang bernilai tambah, bagi penerimaan negara maupun pendapatan daerah.
2. Tantangan (Threats):
 Teknologi informasi berkembang pesat sehingga menuntut kesiapan sumber
daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu beradaptasi secara cepat
dengan perubahan yang ada;
 Semakin ketatnya persaingan global, sektor industri dituntut mampu
meningkatkankan daya saing;
 Keterbatasan infrastruktur, dan iklim investasi yang kurang kondusif menjadi
penyebab lambatnya investasi masuk ke sektor industri; dan
 Belum adanya lembaga standardisasi dan sertifikasi di bidang kehumasan.

B. Kondisi yang Diharapkan
1. Data dan Informasi Memadai;
2. Standar operasional pelayanan (SOP) berjalan baik;
3. Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian berintegritas;
4. Sumber daya dan Organisasi Pusat Komunikasi yang berdaya guna;
5. Tertib lalu lintas komunikasi publik terpantau dan terkendali; dan
6. Lingkungan kondusif.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan
Tujuan pengelolaan Pusat Komunikasi Publik adalah membangun persepsi yang
sama dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor industri.

B. Sasaran dan Manfaat
Sasaran dan manfaat pengelolaan Pusat Komunikasi Publik adalah:
1. Kemudahan memperoleh data informasi atas kebijakan, program, inisiatif dan
pelayanan Kementerian; dan
2. Mendorong Partisipasi Publik dalam proses pembangunan Industri Nasional.
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BAB V
CARA MENCAPAI TUJUAN

A. Kebijakan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010-2014 harus memberikan dampak
kepada semakin meningkatnya kualitas pelayanan demi mewujudkan visi Pusat
Komunikasi Publik, yaitu ” Menjadi Pusat Komunikasi Publik yang kredibel dalam
mendukung pembangunan sektor industri”. Untuk itu perlu ditempuh kebijakan sebagai
berikut:
a. Memberikan layanan informasi publik yang kredibel;
b. Meningkatkan kompetensi SDM bidang pengelolaan informasi publik; dan
c. Menyediakan informasi publik yang mudah diakses masyarakat.

B. Program
Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2010-2014 adalah Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Perindustrian. Program ini meliputi kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
yang terdiri dari beberapa output, sebagai berikut:
a. Layanan Perkantoran Pusat Komunikasi Publik;
b. Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Hubungan Antar Kelembagaan/
Dunia Usaha;
c. Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publikasi dan Pemberitaan; dan
d. Layanan Informasi Publik.

C. Kegiatan Strategis Tahun 2010 - 2014
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pusat Komunikasi Publik, maka pada
periode tahun 2010-2014 akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas
dan mempunyai fungsi strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang kredibel.
1. Rencana kegiatan tahun 2010 sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif (DPR,
MPR, DPD dan DPRD);
b. Penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda, Pemkab/Pemkot;
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c. Penyelenggaraan koordinasi dengan Kadin, asosiasi, perguruan tinggi,
organisasi kemasyarakatan;
d. Penyebaran informasi melalui media elektronik;
e. Penyebaran informasi melalui media cetak;
f. Penyebaran informasi melalui forum dialog/diskusi/workshop; dan
g. Penerbitan buku, majalah, booklet, brosur dan leaflet serta publikasi lainnya.
2. Rencana kegiatan tahun 2011 sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif (DPR,
MPR,DPD dan DPRD);
b. Penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda, Pemkab/Pemkot
berbagai daerah;
c. Penyelenggaraan
kemasyarakatan;

koordinasi

dengan

perguruan

tinggi,

organisasi

d. Penyebaran informasi melalui media elektronik;
e. Penyebaran informasi melalui media cetak;
f. Penyebaran informasi melalui forum dialog/diskusi/workshop;
g. Penerbitan buku, majalah, booklet, brosur dan leaflet serta publikasi lainnya;
h. Penyediaan buku-buku, jurnal, majalah untuk memperkaya Perpustakaan;
i. Peningkatan Kompetensi SDM di bidang Kehumasan, perputakaan dan
peningkatan kemampuan SDM di bidang Pengelolaan Informasi Publik; dan
j. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik.
3. Rencana kegiatan tahun 2012 sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif (DPR,
MPR, DPD dan DPRD;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda, Pemkab/Pemkot
di berbagai daerah;
c. Penyelenggaraan
kemasyarakatan;

koordinasi

dengan

perguruan

tinggi,

organisasi

d. Penyebaran informasi melalui media cetak;
e. Editor club meeting;
f. Lomba penulisan tentang sektor industri;
 Panitia
 Dewan juri
 Piala ( Hadiah pemenang I, II dan III )
 Seremonial
g. Penambahan anggaran Koran dan Majalah;
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h. Pembuatan Leaflet, booklet, banner dan poster layanan publik;
i. Penambahan bagi pengadaan Koran 20 juta;
j. Penyebaran informasi melalui media elektronik;
k. Penyebaran informasi melalui forum dialog/diskusi/workshop;
l. Penerbitan buku, majalah, booklet, brosur dan leaflet dalam bahasa Indonesia
dan Inggris;
m. Peningkatan jenis buku-buku, jurnal, majalah yang terkait sektor industri untuk
melengkapi Perpustakaan;
n. Peningkatan Kompetensi SDM Puskom khususnya di bidang Kehumasan,
Pengelolaan Informasi dan Perpustakaan;
o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
p. Peningkatan Kompetensi SDM bagi Eselon I dan II dalam menghadapi Media
Massa; dan
q. Menjalin kerjasama yang lebih efektif dengan Kadin, Asosiasi industri dan Kadin
dari negara-negara yang investasinya besar di Indonesia.
4. Rencana kegiatan tahun 2013 sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif (DPR,
MPR, DPD dan DPRD);
b. Penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda, Pemkab/Pemkot
c. Penyelenggaraan
kemasyarakatan;

koordinasi

dengan

perguruan

tinggi,

organisasi

d. Penyebaran informasi melalui media elektronik;
e. Penyebaran informasi melalui media cetak;
f. Penyebaran informasi melalui forum dialog/diskusi/workshop;
g. Penerbitan buku, majalah, booklet, brosur dan leaflet serta publikasi lainnya;
h. Peningkatan jenis buku-buku, jurnal, majalah yang terkait sektor industri untuk
melengkapi Perpustakaan;
i. Peningkatan Kompetensi SDM di bidang Kehumasan dan Pengelolaan Informasi
Publik;
j. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
k. Peningkatan Kompetensi SDM bagi Eselon I dan II dalam menghadapi Media
Massa; dan
l. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Kadin, Asosiasi Industri dan Kadin
negara-negara sahabat.
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5. Rencana kegiatan tahun 2014 sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif (DPR,
MPR, DPD dan DPRD);
b. Penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda, Pemkab/Pemkot
di berbagai daerah;
c. Penyelenggaraan
kemasyarakatan;

koordinasi

dengan

perguruan

tinggi,

organisasi

d. Sosialisasi kebijakan sektor industri;
e. Penelaahaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan industri di lapangan;
f. Penyebaran informasi melalui media elektronik;
g. Penyebaran informasi melalui media cetak;
h. Penyebaran informasi melalui
diskusi/workshop/Sarasehan;

Sosialisasi,

forum

Komunikasi/dialog/

i. Penerbitan buku, majalah, booklet, brosur dan leaflet serta publikasi lainnya;
j. Penambahan jenis buku-buku, jurnal, majalah yang terkait sektor industri untuk
melengkapi Perpustakaan;
k. Peningkatan Kompetensi SDM di bidang Kehumasan perpustakaan dan
Pengelolaan Informasi Publik;
l. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
m. Peningkatan Kompetensi SDM bagi Eselon I dan II dalam menghadapi Media
Massa; dan
n. Pusat Komunikasi Publik menjadi Pusat Informasi Publik di Kementerian
Perindustrian yang handal dan krediel.
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BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategik ini merupakan langkah awal dalam melakukan
pengukuran kinerja di Pusat Komunikasi Publik dalam kurun waktu 2010 – 2014. Dengan
tersusunnya Rencana Strategik Pusat Komunikasi Publik ini maka semua program dan
kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pusat Komunikasi Publik akan berperan pada
Renstra Pusat Komunikasi Publik.
Rencana Strategik ini bersifat dinamis dan sangat aspiratif terhadap perubahan
serta tuntutan informasi yang dibutuhkan publik serta lingkungan strategis, baik di dalam
maupun di luar Kementerian Perindustrian. Agar tercapai visi dan misi yang telah di tetapkan
dalam Rencana Strategik, diperlukan dukungan dari seluruh jajaran Puskom dan jajaran di
lingkungan Kemenperin.
Karena itu, salah satu kunci suksesnya pencapaian target Puskom adalah
terbangunnya kerjasama yang solid dan dukungan penuh dari seluruh stakeholder untuk
secara bersama-sama memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
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