Ringkasan Eksekutif
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah
diharuskan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk transparansi
dalam capaian kinerja dan penggunaan anggaran negara. Untuk itu, Sekretariat
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
(Setditjen KPAII) telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP) tahun 2017 untuk memenuhi ketentuan dimaksud. LAKIP Setditjen KPAII ini
menjabarkan kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun 2017. Garis besar LAKIP
Setditjen KPAII berisi tentang analisis kinerja sasaran dan analisis kinerja keuangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015
tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Setditjen KPAII bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketahanan
dan Pengembangan Akses Industri Internasional.
Sesuai dengan yang tertera dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Setditjen KPAII tahun 2015-2019, Setditjen KPAII memiliki visi “Pelayanan prima
kepada seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal di Kementerian
Perindustrian”. Untuk mencapai visi tersebut, Setditjen KPAII telah menetapkan
sejumlah misi, tujuan, dan sasaran. Setditjen KPAII telah menetapkan sejumlah sasaran
strategis yang dibagi kedalam 3 (tiga) perspektif, yaitu: perspektif stakeholders;
perspektif bisnis internal; dan perspektif pembelajaran organisasi, dan 12 (dua belas)
indikator kinerja utama, meliputi: 1) Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal
dan eksternal; 2) Nilai SAKIP (Setditjen KPAII dan Ditjen KPAII); 3) Tersusunnya
rancangan peraturan perundangan; 4) Tersusunnya media informasi dan promosi
Ditjen KPAII; 5) Tersusunnya dokumen penyusunan dan evaluasi perjanjian
internasional; 6) Pegawai yang mengikuti pelatihan; 7) Pegawai yang mengikuti
assessment; 8) Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar
negeri (knowledge sharing); 9) Pegawai yang mendapat informasi kebijakan di bidang
ketahanan industri dan kerjasama internasional; 10) Tingkat akuntabilitas laporan
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keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Ditjen KPAII; 11) Tersusunnya peta resiko
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan 12) Layanan (12 bulan).
Pada tahun 2017, Setditjen KPAII telah berhasil memenuhi target yang
ditetapkan untuk semua indikator kinerja. Bahkan, capaian sejumlah indikator berhasil
melampaui target, yaitu: indikator “Nilai SAKIP (Setditjen KPAII dan Ditjen KPAII)
dengan capaian hingga 106,1% untuk nilai SAKIP Setditjen KPAII dan 105% untuk nilai
SAKIP Ditjen KPAII; indikator “Pegawai yang mengikuti assessment” dengan capaian
101,7%; dan indikator “Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat
luar negeri (knowledge sharing)” dengan capaian sebesar 130%.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang tertera
dalam Perkin Setditjen KPAII tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut: dari total
12 (dua belas) indikator kinerja utama, seluruh indikator tersebut berhasil mencapai
target. Bahkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target. Dengan demikian,
tingkat keberhasilan berdasarkan indikator yang diperjanjikan Setditjen KPAII tahun
2017 adalah 103,29%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pencapaian
kinerja tersebut menunjukkan peningkatan dan adanya perbaikan dalam hal penetapan
indikator dan target maupun dalam pencapaian target kinerja. Hal itu membuktikan jika
perencanaan program di Setditjen KPAII telah dilakukan dengan baik.
Untuk mengatasi sejumlah kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Setditjen KPAII, maka beberapa rekomendasi yang disarankan adalah: 1) Membentuk
dan memberdayakan Satuan Tugas SPIP. Hal itu penting untuk mengetahui peta resiko
di lingkungan Setditjen KPAII. Dengan adanya peta resiko yang jelas maka setiap resiko
yang timbul dari kegiatan dapat dikelola dengan baik; 2) Meningkatkan koordinasi
dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian. Misalnya Biro
Perencanaan terkait dengan pembahasan review dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana
Strategis, Matriks Rencana Aksi, dan lainnya; dan Biro Hukum dan Organisasi terkait
dengan pembahasan Rancangan PP Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga lain, khususnya
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, dan Sekretariat Negara,
terkait dengan pembahasan Rancangan PP Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan
Industri; 4) Menyegerakan proses pertanggungjawaban kegiatan setelah kegiatan
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selesai dilaksanakan; 5) Menyusun perencanaan training pada awal tahun termasuk
rencana penyedianya; 6) Perlu koordinasi dengan Biro Kepegawaian tentang estándar
training yang diikui dan dilakukan; dan 7) Pengadaan barang dilakukan pada awal
tahun.
Sebagai kesimpulan, secara umum, Setditjen KPAII telah berhasil melaksanakan
tugas, fungsi dan misi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Renstra Setditjen KPAII tahun 2015-2019. Agar pencapaian kinerja dapat lebih
maksimal, dibutuhkan kerjasama secara komprehensif yang lebih intensif, baik dari
internal Kementerian Perindustrian maupun Kementerian/ Lembaga Negara lainnya.
Secara lebih detail, hasil pencapaian kinerja tergambar dalam LAKIP Setditjen tahun
2017.
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Kata Pengantar
Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional (Setditjen KPAII) tahun 2017. Setditjen KPAII merupakan
unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Tugas Setditjen KPAII adalah
menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja utama Ditjen KPAII
melalui pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi
di lingkungan Ditjen KPAII.
LAKIP Setditjen KPAII ini merupakan laporan atas pencapaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang diperjanjikan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII tahun 2017 dan dokumen Rencana Strategis Setditjen
KPAII tahun 2015-2019.
Secara umum, LAKIP Setditjen KPAII ini berisi tentang laporan capaian kinerja
sesuai tugas dan fungsi Setditjen KPAII, yaitu yang berkaitan dengan koordinasi dan
fasilitasi terkait penyusunan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan
dan pengolahan data, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan
penelaahan hukum, serta evaluasi perjanjian kerja sama internasional, administrasi
pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan
keuangan, dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai,
organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen KPAII.
Diharapkan, LAKIP Setditjen ini dapat menunjang akuntabilitas kinerja Setditjen
KPAII. Akuntabilitas kinerja menuntut agar pengelolaan berbagai program/ kegiatan
benar-benar efektif, tidak hanya output dari program saja, akan tetapi juga outcome
bahkan manfaat dan dampak dari program/ kegiatan itu harus dapat diwujudkan.
Jakarta, Januari 2018
Sekretaris Ditjen
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Bab I
Pendahuluan
I. 1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Ditjen KPAII
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015
tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri
Internasional (Ditjen KPAII) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional
di bidang industri. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Ditjen KPAII
menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam
negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan
pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya
industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa
industri, dan investasi industri;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri
dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan
pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya
industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa
industri, dan investasi industri;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan
industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses
dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya
industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa
industri, dan investasi industri;
4) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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Dalam mendukung tugas dan fungsi Ditjen KPAII tersebut, sesuai dengan
amanat dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015
tanggal 30 November 2015, maka Sekretariat Ditjen KPAII (Setditjen KPAII)
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KPAII. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Setditjen KPAII menyelenggarakan fungsi:
1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan
pelaporan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang
industri;
2) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta
penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional
di bidang industri;
3) Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan
penelaahan hukum serta evaluasi perjanjian kerja sama internasional di bidang
ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
4) Koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan
hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama
internasional di bidang industri;
5) Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
6) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi
dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.
Setditjen KPAII terdiri atas 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon III, yaitu:
1) Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
2) Bagian Hukum dan Kerja Sama;
3) Bagian Keuangan; dan
4) Bagian Kepegawaian dan Umum.
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I. 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen KPAII
Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

No.

107/M-

IND/PER/11/2015, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Setditjen KPAII
didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon III, yaitu:
1) Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
2) Bagian Hukum dan Kerja Sama;
3) Bagian Keuangan; dan
4) Bagian Kepegawaian dan Umum.

Gambar I. 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen KPAII
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3
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Tugas Pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:
1) Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana,
program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data,
serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama
internasional di bidang industri. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan terdiri
dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu: Subbagian Program dan Subbagian Evaluasi dan
Pelaporan.
2) Bagian Hukum dan Kerja Sama
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan evaluasi
perjanjian kerja sama internasional serta penyiapan koordinasi dan administrasi
pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang
ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri. Bagian
Hukum dan Kerja Sama terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu: Subbagian Hukum
dan Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional.
3) Bagian Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan
keuangan direktorat jenderal. Bagian Keuangan terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian,
yaitu: Subbagian Perbendaharaan dan Gaji dan Subbagian Akuntansi dan
Pengelolaan Barang Milik Negara.
4) Bagian Kepegawaian dan Umum
Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja
pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata
usaha. Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
Subbagian Kepegawaian dan Subbagian Rumah Tangga dan Umum.
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Sepanjang 2017, terdapat perubahan komposisi pegawai, dengan rincian
sebagai berikut:
1) Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, yang semula terdiri dari 5 (lima)
orang dengan kekuatan 4 (empat) orang lulusan S2, 1 (satu) orang lulusan S1,
menjadi 5 (lima) orang karena 1 (satu) orang dengan tingkat pendidikan lulusan
SMA telah pensiun.
2) Bagian Hukum dan Kerja Sama yang terdiri dari 5 (lima) orang, dengan
komposisi sebagai berikut: 3 (tiga) orang lulusan S2, dan 2 (dua) orang lulusan
S1.
3) Bagian Keuangan yang terdiri dari 8 (delapan) orang, dengan komposisi
sebagai berikut: 2 (dua) orang lulusan S2, 3 (tiga) orang lulusan S1, 1 (satu)
orang lulusan D3, dan 2 (dua) orang lulusan SMA.
4) Bagian Kepegawaian dan Umum yang terdiri dari 7 (tujuh) orang, dengan
komposisi sebagai berikut: 2 (dua) orang lulusan S2, 3 (tiga) orang lulusan S1,
dan 2 (dua) orang lulusan SMA.
I.3. Peran Strategis Sekretariat Ditjen KPAII
Peran strategis Setditjen KPAII dalam membantu pencapaian kinerja
Ditjen KPAII dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu: pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KPAII. Saat ini,
sektor industri mengalami tantangan yang sangat berat. Adanya perdagangan
bebas [free trade agreement (FTA)] telah membuat batas antar negara menjadi
berkurang (borderless state). FTA tersebut mengharuskan setiap negara pihak
untuk mengurangi, atau bahkan menghilangkan, segala bentuk hambatan (trade
barriers), baik berupa tarif ataupun non tarif, yang menjadi penghalang bagi
terciptanya arus perdagangan yang bebas.
Terkait dengan hambatan non tarif, negara-negara berkembang (developing
countries) merupakan pihak yang sangat bergantung kepada mekanisme tarif
dalam melindungi atau mendorong pertumbuhan industrinya. Di satu pihak,
kelompok negara maju (developed countries) memiliki tingkat tarif yang sudah
rendah, namun, memiliki hambatan non tarif yang sangat kompleks. Sebagai
contoh, di fora Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), tingkat tarif rata5

rata sudah 0% pada tahun 2015. Dengan demikian, aliran barang dan jasa dari
suatu negara ke negara lain di ASEAN menjadi semakin mudah, tanpa dibebani
biaya impor yang mengurangi daya saing suatu produk. Sedangkan di fora
internasional lainnya, yaitu fora Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP), kerjasama bilateral antara ASEAN dan Mitra Dialog (ASEAN-AustraliaNew Zealand FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan FTA, ASEAN-India FTA, dan
ASEAN-Korea FTA), maupun kerjasama bilateral, sedang dilakukan negosiasi
untuk mengurangi tingkat tarif hingga serendah-rendahnya.
Bagi Indonesia, adanya berbagai perjanjian perdagangan bebas tersebut
dapat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah
produk industri Indonesia dapat menembus pasar global. Sedangkan dampak
negatifnya adalah produk-produk impor dapat membanjiri pasar Indonesia yang
sangat besar dengan 250 juta penduduk.
Salah satu dasar pertimbangan pembentukan organisasi Setditjen KPAII
adalah membantu tugas Ditjen KPAII untuk mengatasi kondisi tersebut diatas.
Ditjen KPAII diharapkan dapat memperluas akses pasar untuk produk industri
dalam negeri dan melindungi kepentingan industri nasional.
Untuk menunjang tugasnya, Setditjen KPAII memiliki sejumlah potensi,
baik sumber daya manusia, finansial, maupun jalinan relasi dengan
Kementerian/ Lembaga pemerintah lainnya. Namun demikian, terdapat
sejumlah permasalahan yang dihadapi Setditjen KPAII, yaitu permasalahan
internal dan eksternal. Permasalahan internal berkisar kepada terbatasnya
jumlah personil yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas yang
telah ditetapkan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten tersebut
seringkali membuat terbengkalai atau tertundanya suatu pekerjaan tertentu.
Selain itu, penempatan personil masih ada yang tidak sesuai dengan
kompetensinya. Akibatnya, terdapat banyak pegawai di satu bagian yang
mengakibatkan tugas menjadi tumpang tindih. Di satu pihak, terdapat bagian
yang kekurangan pegawai namun memiliki tugas dan tanggung jawab yang
relatif besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya fungsi analisis
jabatan untuk menentukan ketersesuaian antara personil dan beban kerja.
Terkait dengan disiplin pegawai, masih ditemukan adanya pegawai yang
6

terlambat masuk ke kantor. Hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor, seperti
jauhnya jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja, kemacetan di jalan raya,
dan sebagainya.
Sedangkan permasalahan eksternal berkaitan dengan adanya tugas dari
unit kerja lain yang terkadang datang secara mendadak dan harus dikerjakan
secepatnya. Misalnya, tugas datang pada siang hari, namun sore hari sebelum
jam kantor berakhir harus segera diselesaikan. Akibat keterbatasan jumlah
personil yang kompeten, terkadang tugas yang datang secara mendadak tidak
dapat diselesaikan dengan memuaskan.
I.4 Rencana Strategis Sekretariat Ditjen KPAII
A. Visi Sekretariat Ditjen KPAII
Sesuai amanah Permenperin No. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Direktorat
Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (Setditjen
KPAII) memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen KPAII. Untuk mendukung
kinerja Ditjen KPAII, Setditjen perlu memiliki visi yang selaras dengan tugas yang
diberikan dalam Permenperin tersebut. Visi Setditjen KPAII untuk tahun 20152019 adalah: “Pelayanan prima kepada seluruh stakeholder, baik internal
maupun eksternal di Kementerian Perindustrian”.
B. Misi Sekretariat Ditjen KPAII
Untuk mendukung visi Setditjen KPAII tersebut, diperlukan misi yang
tepat. Sejumlah misi tersebut mencakup upaya peningkatan pelayanan teknis
dan administratif kepada unit-unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII. Terkait
hal itu, sejumlah misi yang dilaksanakan Setditjen KPAII adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program,
dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri dan
kerja sama internasional di bidang industri;
2) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan
pengolahan data serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan
kerja sama internasional di bidang industri;
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3) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan penelaahan hukum serta evaluasi perjanjian kerja
sama internasional di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
4) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja
sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri
dan kerja sama internasional di bidang industri;
5) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan
direktorat jenderal; dan
6) Melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai,
organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.
C. Program Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional
Program yang dilakukan Setditjen KPAII dalam rangka mendukung
tercapainya visi dan misi Ditjen KPAII dalam mengamankan kepentingan
industri nasional dalam kerjasama industri internasional adalah penguatan
fasilitasi

dan

koordinasi

dalam

menghadapi

fora

kerjasama

industri

internasional yang dinamis. Program tersebut diimplementasikan kedalam
aktivitas kegiatan yang meliputi:
1) Fasilitasi dan koordinasi terkait program, evaluasi, dan pelaporan;
2) Fasilitasi dan koordinasi terkait hukum dan kerjasama;
3) Fasilitasi dan koordinasi terkait keuangan; dan
4) Fasilitasi dan koordinasi terkait kepegawaian dan umum.
Sejumlah

kegiatan

tersebut

pada

akhirnya

bertujuan

untuk

meningkatkan peran Setditjen KPAII dalam mendukung Ditjen KPAII, khususnya
yang terkait dengan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas; peningkatan
kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur Ditjen KPAII; perwujudan efektifitas
dan efisiensi pengelolaan anggaran dan BMN; dan terlaksananya urusan
kepegawaian dan umum dengan baik.
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D. Tujuan Sekretariat Ditjen KPAII
Untuk mendukung capaian Ditjen KPAII, Setditjen KPAII perlu
memperkuat fungsi koordinatif dan fasilitatif. Fungsi tersebut mencakup dalam
hal fisik dan non fisik. Fungsi koordinatif dan fasilitatif yang berkaitan fisik
misalnya penempatan personil yang tepat sesuai dengan kapabilitasnya,
pengadaan barang-barang penunjang kegiatan perkantoran dan lainnya.
Sedangkan yang bersifat non-fisik misalnya penyusunan program dan anggaran,
penyusunan evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan dan lainnya.
Sehubungan dengan hal itu, tujuan Setditjen KPAII tahun 2015-2019
adalah: “Meningkatnya peran fungsi koordinatif dan fasilitatif Setditjen
KPAII

dalam

mendukung

kinerja

Ditjen

KPAII”.

Indikator

kinerja

ketercapaian tujuan tersebut meliputi terselenggarakannya program dan
anggaran, serta administrasi secara transparan dan akuntabel.
E. Sasaran Sekretariat Ditjen KPAII
Setditjen KPAII adalah unit pendukung administratif, pendanaan, dan
fasilitatif di lingkungan Ditjen KPAII dengan tujuan utama adalah penguatan
koordinasi dan fasilitasi penanganan ketahanan dan pengembangan akses
industri internasional dalam kerangka kerjasama industri internasional yang
dilaksanakan oleh Ditjen KPAII. Pengukuran kinerja tujuan utama secara umum
dapat dinilai melalui penetapan indikator tingkat kepuasan pemangku
kepentingan internal dan kepentingan eksternal.
Berdasarkan dokumen Perkin tahun 2017 yang lama, Setditjen KPAII
memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis, dengan indikator kinerja utama (IKU)
sebanyak 13 indikator. Selain itu, Setditjen KPAII telah menyusun sejumlah
kegiatan untuk mencapai target dalam sasaran strategis, meliputi:

9

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII (lama)
No.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen
KPAII

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Target
Tahun
2017

Kegiatan

1

2

3

4

5

6

Persen

80

Nilai

75

Melakukan
koordinasi
evaluasi
pencapaian
kinerja Ditjen
KPAII
Konsolidasi
tugas pokok dan
fungsi Ditjen
KPAII
Koordinasi
penanganan isu
kerjasama
internasional
Pelaksanaan
rapat koordinasi
Ditjen KPAII
Koordinasi
penyusunan
program dan
rencana kerja
Ditjen KPAII
Koordinasi
Penyusunan
SAKIP Ditjen
KPAI

Perspektif Stakeholders
1.

Mewujudkan birokrasi
Ditjen KPAII yang
efektif, efisien, dan
berorientasi pada
layanan prima

Tingkat kepuasan
stakeholder eksternal

2.

Mewujudkan sistem
perencanaan dan
pengendalian yang
handal di lingkungan
Ditjen KPAII

Nilai SAKIP Ditjen
KPAII

Melakukan
koordinasi
evaluasi
pencapaian
kinerja Ditjen
KPAII
Perspektif Bisnis Internal
3.

Tersedianya kebijakan
terkait ketahanan dan
pengembangan akses
industri internasional
yang efektif

1. Tersusunnya
peraturan
perundangan

RPP/
Perpres/
Permen
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1

Penyusunan
rancangan
peraturan
pelaksanaan
perundangundangan

No.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen
KPAII

Satuan

Target
Tahun
2017

2. Tersusunnya
dokumen terkait
ke-hubungan
masyarakat-an
(kehumasan)

Dokumen

2

3. Tersusunnya
dokumen evaluasi
perjanjian
internasional

Dokumen

1

1. Jumlah aparatur
yang mengikuti
pelatihan

Orang

50

2. Terselenggaranya
assessment pegawai

Orang

90

3. Terselenggaranya
diseminasi hasil
diklat luar negeri

Orang

150

4. Terselenggaranya
diseminasi
kebijakan di bidang
ketahanan industri
dan kerjasama
internasional

Orang

70

Indikator Kinerja
Utama

Kegiatan
Melakukan
koordinasi dan
fasilitasi
hubungan
masyarakat dan
kelembagaan
Fasilitasi
penyusunan dan
evaluasi
perjanjian
kerjasama
antara
Kementerian
Perindustrian
dengan negara
mitra

Perspektif Pembelajaran Organisasi
4.

Meningkatkan
kompetensi aparatur
di lingkungan Ditjen
KPAII
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Peningkatan
kompetensi SDM
aparatur melalui
diklat teknis dan
generik di luar
negeri maupun
dalam negeri
Manajemen
reformasi
birokrasi
Koordinasi dan
fasilitasi
administrasi
terkait
kerjasama
internasional
bidang industri
Diseminasi
kebijakan di
bidang
ketahanan
industri dan
kerjasama
internasional

No.
5.

6.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen
KPAII
Mengelola anggaran
dan Barang Milik
Negara (BMN) Ditjen
KPAII secara efisien
dan akuntabel

Menyelenggarakan
layanan bulanan yang
tepat sasaran

Indikator Kinerja
Utama
1. Tingkat
akuntabilitas
laporan keuangan
Ditjen KPAII

2. Tingkat
akuntabilitas
pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN)
3. Tersusunnya peta
resiko Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)
Layanan (12 bulan)

Satuan
Nilai

Target
Tahun
2017
Capaian
standar
nilai
tertinggi
(100%)

Persen

100

Dokumen

1

Persentas
e

100

Kegiatan
Evaluasi
pelaksanaan
anggaran Ditjen
KPAII
Pengelolaan
administrasi
keuangan
Pengelolaan
administrasi
Baring Malik
Negara (BMN)
Pelaksanaan
SPIP Ditjen
KPAII
Layanan
perkantoran
(gaji, tunjangan,
operasional, dan
pemeliharaan
perkantoran)

Setditjen KPAII telah melakukan perubahan (review) atas dokumen
Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2017. Review Perkin tersebut dilakukan
berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja Setditjen KPAII, serta menyesuaikan
dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KPAII 2015-2019. Adapun
indikator kinerja, satuan, dan target Setditjen KPAII yang baru adalah sebagai
berikut:
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Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII (baru)

No.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen KPAII

Indikator Kinerja

Satuan

Target
Tahun
2017

Kegiatan

1

2

3

4

5

6

Persen

80

Nilai

75

Melakukan
koordinasi
evaluasi
pencapaian
kinerja Ditjen
KPAII
Konsolidasi
tugas pokok
dan fungsi
Ditjen KPAII
Koordinasi
penanganan
isu kerjasama
internasional
Pelaksanaan
rapat
koordinasi
Ditjen KPAII
Koordinasi
penyusunan
program dan
rencana kerja
Ditjen KPAII
Koordinasi
penyusunan
SAKIP Ditjen
KPAII

RPP/
RPerpres/
RPermen/
Rancangan
Peraturan
Dirjen

1

Perspektif Stakeholders
1.

Mewujudkan birokrasi Ditjen
KPAII yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan
prima

Tingkat kepuasan
pemangku
kepentingan
internal dan
eksternal

2.

Mewujudkan sistem
perencanaan dan
pengendalian yang handal di
lingkungan Ditjen KPAII

Nilai SAKIP
(Setditjen KPAII dan
Ditjen KPAII)

Perspektif Bisnis Internal
1.

Tersedianya kebijakan terkait
ketahanan dan pengembangan
akses industri internasional
yang efektif

1. Tersusunnya
rancangan
peraturan
perundangan

13

Penyusunan
rancangan
peraturan
pelaksanaan
perundangundangan

No.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen KPAII

Indikator Kinerja

Satuan

2. Tersusunnya
media informasi
dan promosi
Ditjen KPAII

Paket
media
informasi
(buletin)
dan
promosi
(plakat)

Target
Tahun
2017

Kegiatan

2

Melakukan
koordinasi
dan fasilitasi
hubungan
masyarakat
dan
kelembagaan

Dokumen

1

Fasilitasi
penyusunan
dan evaluasi
perjanjian
kerjasama
antara
Kementerian
Perindustrian
dengan
negara mitra

1. Pegawai yang
mengikuti
pelatihan

Orang

50

2. Pegawai yang
mengikuti
assessment
3. Pegawai yang
difasilitasi atau
mendapat
informasi hasil
diklat luar negeri
(knowledge
sharing)

Orang

60

Orang

150

Peningkatan
kompetensi
SDM aparatur
melalui diklat
teknis dan
generik di
luar negeri
maupun
dalam negeri
Manajemen
reformasi
birokrasi
Koordinasi
dan fasilitasi
administrasi
terkait
kerjasama
internasional
bidang
industri

3. Tersusunnya
dokumen
penyusunan dan
evaluasi
perjanjian
internasional

Perspektif Pembelajaran Organisasi
1.

Meningkatkan kompetensi
aparatur di lingkungan Ditjen
KPAII
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No.

2.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen KPAII

Mengelola anggaran Ditjen
KPAII secara efisien dan
akuntabel

Indikator Kinerja

Satuan

Target
Tahun
2017

4. Pegawai yang
mendapat
informasi
kebijakan di
bidang
ketahanan
industri dan
kerjasama
internasional
1. Tingkat
akuntabilitas
laporan
keuangan dan
Barang Milik
Negara (BMN)
Ditjen KPAII

Orang

40

Nilai

Kegiatan
Diseminasi
kebijakan di
bidang
ketahanan
industri dan
kerjasama
internasional

Capaian Evaluasi
standar pelaksanaan
tertinggi anggaran
Ditjen KPAII
Pengelolaan
administrasi
keuangan
Pengelolaan
administrasi
Baring Malik
Negara (BMN)

3.

Menyelenggarakan layanan
bulanan yang tepat sasaran

2. Tersusunnya
peta resiko
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)
Layanan (12 bulan)

Dokumen

1

Pelaksanaan
SPIP Ditjen
KPAII

Persentase

100

Layanan
perkantoran
(gaji,
tunjangan,
operasional,
dan
pemeliharaan
perkantoran)

Untuk mencapai sejumlah sasaran strategis tersebut, Setditjen KPAII telah
menetapkan sejumlah komponen kegiatan, yaitu:
1) Output Perencanaan (1858.901). Output tersebut berfungsi untuk mendukung
tahapan perencanaan program dan anggaran, serta pelaporan evaluasi
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kinerja. Secara umum, output tersebut mendukung capaian Sasaran Strategis
1 [Mewujudkan birokrasi Ditjen KPAII yang efektif, efisien, dan berorientasi
pada layanan prima (Indikator kinerja: “Tingkat kepuasan pemangku
kepentingan internal dan eksternal”, dengan target 80%)] dan Sasaran
Strategis 2 [Mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian yang handal
di lingkungan Ditjen KPAII (Indikator kinerja: “Nilai SAKIP (Setditjen KPAII
dan Ditjen KPAII)”, dengan target nilai 75)]. Terkait dengan Output
Perencanaan (1858.901) tersebut, komponen kegiatan untuk mendukung
sejumlah sasaran strategis tersebut mencakup Persiapan (051) dan
Pelaksanaan (052), yang terbagi kedalam 2 (dua) Suboutput, yaitu:
- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 tanpa Satker
Vertikal (U01); dan
- Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal (U10).
2) Output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (1858.950). Output tersebut
berfungsi untuk mendukung capaian sejumlah sasaran strategis yang telah
ditetapkan, meliputi:
a) Sasaran Strategis 1: Mewujudkan birokrasi Ditjen KPAII yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima (Indikator kinerja: “Tingkat
kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal”, dengan target
80%). Komponen kegiatan untuk mendukung capaian strategis tersebut
adalah:
- Melakukan koordinasi evaluasi pencapaian kinerja Ditjen KPAII
(1858.950.054);
- Konsolidasi tugas pokok dan fungsi Ditjen KPAII (1858.950.060)
- Koordinasi penanganan isu kerjasama internasional (1858.950.064)
b) Sasaran Strategis 2: Mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian
yang handal di lingkungan Ditjen KPAII [Indikator kinerja: “Nilai SAKIP
(Setditjen KPAII dan Ditjen KPAII)”, dengan target nilai 75]. Komponen
kegiatan untuk mendukung capaian strategis tersebut adalah:
- Pelaksanaan rapat koordinasi Ditjen KPAII (1858.950.051)
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- Koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Ditjen KPAII
(1858.950.052)
- Koordinasi penyusunan SAKIP Ditjen KPAII (1858.950.053)
- Melakukan koordinasi evaluasi pencapaian kinerja Ditjen KPAII
(1858.950.054)
c) Sasaran Strategis 3: Tersedianya kebijakan terkait ketahanan dan
pengembangan akses industri internasional yang efektif. Sasaran strategis
tersebut memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:
• “Tersusunnya rancangan peraturan perundangan”, dengan target 1 (satu)
RPP/ RPerpres/ RPermen/ Rancangan Peraturan Dirjen;
• “Tersusunnya media informasi dan promosi Ditjen KPAII”, dengan target
2 (dua) Paket media informasi (buletin) dan promosi (plakat);
• “Tersusunnya

dokumen

penyusunan

dan

evaluasi

perjanjian

internasional”, dengan target 1 (satu) dokumen.
Untuk menunjang capaian sasaran strategis tersebut, komponen kegiatan
yang dilaksanakan meliputi:
- Penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan
(1858.950.066)
- Melakukan

koordinasi

dan

fasilitasi

hubungan

masyarakat

dan

kelembagaan (1858.950.063)
- Fasilitasi

penyusunan dan

evaluasi

perjanjian

kerjasama antara

Kementerian Perindustrian dengan negara mitra (1858.950.067)
d) Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan
Ditjen KPAII. Sasaran strategis tersebut memiliki 4 (empat) indikator
kinerja, yaitu:
• “Pegawai yang mengikuti pelatihan”, dengan target 50 orang
• “Pegawai yang mengikuti assessment”, dengan target 60 orang
• “Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar
negeri (knowledge sharing)”, dengan target 150 orang
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• “Pegawai yang mendapat informasi kebijakan di bidang ketahanan
industri dan kerjasama internasional”, dengan target 40 orang
Untuk menunjang capaian sasaran strategis tersebut, komponen kegiatan
yang dilaksanakan meliputi:
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat teknis dan generik
di luar negeri maupun dalam negeri (1858.950.059)
- Manajemen reformasi birokrasi (1858.950.061)
- Koordinasi dan fasilitasi administrasi terkait kerjasama internasional
bidang industri (1858.950.062)
- Diseminasi kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerjasama
internasional (1858.950.068)
e) Sasaran Strategis 5: Mengelola anggaran Ditjen KPAII secara efisien dan
akuntabel. Sasaran strategis tersebut memiliki 2 (dua) indikator kinerja,
yaitu:
• “Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Ditjen KPAII”, dengan target nilai capaian standar tertinggi
• “Tersusunnya peta resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)”, dengan target 100 persen.
Untuk menunjang capaian sasaran strategis tersebut, komponen kegiatan
yang dilaksanakan meliputi:
- Evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen KPAII (1858.950.055)
- Pengelolaan administrasi keuangan (1858.950.057)
- Pengelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN) (1858.950.056)
- Pelaksanaan SPIP Ditjen KPAII (1858.950.058)
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3) Output Layanan Internal (overhead) (1858.951). Output tersebut berfungsi
untuk mendukung pengadaan dan perawatan peralatan dan fasilitas
perkantoran. Komponen kegiatan output tersebut meliputi Peralatan Dan
Fasilitas Perkantoran (1858.951.051).
4) Output Layanan Perkantoran (1858.994). Output tersebut berfungsi untuk
mendukung capaian Sasaran Strategis 6, yaitu “Menyelenggarakan layanan
bulanan yang tepat sasaran”. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator
kinerja “Layanan (12 bulan)”, dengan target 100 persen. Untuk menunjang
capaian sasaran strategis tersebut, komponen kegiatan yang dilaksanakan
meliputi:
- Gaji dan tunjangan (1858.994.001)
- Operasional Dan Pemeliharaan Kantor (1858.994.002)
- Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit (1858.994.005)
5) Output Cadangan (1858.999). Output tersebut berisi anggaran yang tidak
dapat digunakan.
E. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan Setditjen KPAII ditujukan untuk mendukung perwujudan
visi Ditjen KPAII, yaitu: “Pelayanan prima kepada seluruh stakeholder, baik
internal maupun eksternal di Kementerian Perindustrian”. Dalam rangka
mencapai visi dimaksud, kebijakan Setditjen KPAII diarahkan pada penguatan
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama industri internasional dengan
melakukan perumusan kebijakan, pelayanan dan fasilitasi serta pengawasan,
pengendalian dan evaluasi.
Perumusan kebijakan ditujukan untuk menentukan langkah kerja,
menyusun suatu prosedur yang baku dalam pelaksanaan administrasi ataupun
kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan Ditjen KPAII sesuai dengan sasaran yang
hendak dicapai.
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Bab II
Perencanaan Kinerja

II.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat Ditjen KPAII Tahun 2017
Dalam menyusun perencanaan kinerja tahun 2017, Sekretariat Ditjen KPAII
(setditjen KPAII) telah melakukan proses tahapan perencanaan, yaitu tahapan
penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renkin) Setditjen KPAII tahun 2017 dan
tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Setditjen KPAII tahun 2017.
Dokumen Renkin tahun 2017 tersebut telah disusun pada tahun anggaran 2016
(Februari 2016), sedangkan dokumen Perkin tahun 2017 ditetapkan pada awal
tahun anggaran 2017 (Januari 2017).
Perencanaan kinerja yang disusun dalam dokumen Renkin Setditjen KPAII
tahun 2017 telah sesuai dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen
Kerjasama Industri Internasional (KII) tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional No. 01/KPAII.1/PER/12/2015 tentang Rencana
Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional Tahun 2015-2019. Penggunaan Renstra Ditjen KII tahun
2015-2019 dalam penyusunan dokumen Renkin Setditjen KPAII tahun 2017 karena
proses review atas Renstra Ditjen KII masih berlangsung hingga selesainya
penyusunan Renkin Setditjen KPAII tahun 2017.
Dokumen Perkin Setditjen KPAII tahun 2017 disusun berdasarkan hasil
evaluasi pencapaian kinerja Setditjen KPAII tahun 2016. Proses evaluasi tersebut
telah melibatkan seluruh unit Eselon III di lingkungan Setditjen KPAII, maupun
berdasarkan masukan dari unit-unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII dan Biro
Perencanaan Kementerian Perindustrian. Selain itu, penyusunan dokumen Perkin
Setditjen KPAII tahun 2017 telah melalui tahapan penyesuaian, khususnya yang
terkait dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja organisasi, sesuai
dengan Renstra Setditjen KPAII tahun 2015-2019 hasil review Desember 2016.
Terkait dengan sasaran dan indikator kinerja tahun 2017, Setditjen KPAII
telah melakukan perubahan (review) atas dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)
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tahun 2017. Review Perkin tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi atas capaian
kinerja Setditjen KPAII, serta menyesuaikan dengan perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Ditjen KPAII tahun 2015-2019. Indikator kinerja, satuan, dan target
Setditjen KPAII dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII (lama)

No.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen
KPAII

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Target
Tahun
2017

Kegiatan

1

2

3

4

5

6

Persen

80

Nilai

75

Melakukan
koordinasi
evaluasi
pencapaian
kinerja Ditjen
KPAII
Konsolidasi
tugas pokok
dan fungsi
Ditjen KPAII
Koordinasi
penanganan isu
kerjasama
internasional
Pelaksanaan
rapat
koordinasi
Ditjen KPAII
Koordinasi
penyusunan
program dan
rencana kerja
Ditjen KPAII
Koordinasi
Penyusunan
SAKIP Ditjen
KPAI

Perspektif Stakeholders
1.

Mewujudkan birokrasi
Ditjen KPAII yang
efektif, efisien, dan
berorientasi pada
layanan prima

Tingkat kepuasan
stakeholder eksternal

2.

Mewujudkan sistem
perencanaan dan
pengendalian yang
handal di lingkungan
Ditjen KPAII

Nilai SAKIP Ditjen
KPAII

Melakukan
koordinasi
evaluasi
pencapaian
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No.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen
KPAII

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Target
Tahun
2017

Kegiatan
kinerja Ditjen
KPAII

Perspektif Bisnis Internal
3.

Tersedianya kebijakan
terkait ketahanan dan
pengembangan akses
industri internasional
yang efektif

1. Tersusunnya
peraturan
perundangan

RPP/
Perpres/
Permen

1

2. Tersusunnya
dokumen terkait
ke-hubungan
masyarakat-an
(kehumasan)

Dokumen

2

3. Tersusunnya
dokumen evaluasi
perjanjian
internasional

Dokumen

1

1. Jumlah aparatur
yang mengikuti
pelatihan

Orang

50

2. Terselenggaranya
assessment pegawai

Orang

90

Penyusunan
rancangan
peraturan
pelaksanaan
perundangundangan
Melakukan
koordinasi dan
fasilitasi
hubungan
masyarakat dan
kelembagaan
Fasilitasi
penyusunan
dan evaluasi
perjanjian
kerjasama
antara
Kementerian
Perindustrian
dengan negara
mitra

Perspektif Pembelajaran Organisasi
4.

Meningkatkan
kompetensi aparatur
di lingkungan Ditjen
KPAII
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Peningkatan
kompetensi
SDM aparatur
melalui diklat
teknis dan
generik di luar
negeri maupun
dalam negeri
Manajemen
reformasi
birokrasi

No.

5.

6.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen
KPAII

Mengelola anggaran
dan Barang Milik
Negara (BMN) Ditjen
KPAII secara efisien
dan akuntabel

Menyelenggarakan
layanan bulanan yang
tepat sasaran

Satuan

Target
Tahun
2017

3. Terselenggaranya
diseminasi hasil
diklat luar negeri

Orang

150

4. Terselenggaranya
diseminasi
kebijakan di bidang
ketahanan industri
dan kerjasama
internasional

Orang

70

Indikator Kinerja
Utama

1. Tingkat
akuntabilitas
laporan keuangan
Ditjen KPAII

2. Tingkat
akuntabilitas
pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN)
3. Tersusunnya peta
resiko Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)
Layanan (12 bulan)
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Nilai

Capaian
standar
nilai
tertinggi
(100%)

Persen

100

Dokumen

1

Persentase

100

Kegiatan
Koordinasi dan
fasilitasi
administrasi
terkait
kerjasama
internasional
bidang industri
Diseminasi
kebijakan di
bidang
ketahanan
industri dan
kerjasama
internasional
Evaluasi
pelaksanaan
anggaran Ditjen
KPAII
Pengelolaan
administrasi
keuangan
Pengelolaan
administrasi
Baring Malik
Negara (BMN)
Pelaksanaan
SPIP Ditjen
KPAII
Layanan
perkantoran
(gaji, tunjangan,
operasional,
dan
pemeliharaan
perkantoran)

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII (baru)

No.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen KPAII

Indikator Kinerja

Satuan

Target
Tahun
2017

Kegiatan

1

2

3

4

5

6

Persen

80

Nilai

75

Melakukan
koordinasi
evaluasi
pencapaian
kinerja Ditjen
KPAII
Konsolidasi
tugas pokok
dan fungsi
Ditjen KPAII
Koordinasi
penanganan
isu kerjasama
internasional
Pelaksanaan
rapat
koordinasi
Ditjen KPAII
Koordinasi
penyusunan
program dan
rencana kerja
Ditjen KPAII
Koordinasi
penyusunan
SAKIP Ditjen
KPAII

RPP/
RPerpres/
RPermen/
Rancangan
Peraturan
Dirjen

1

Perspektif Stakeholders
1.

Mewujudkan birokrasi Ditjen
KPAII yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan
prima

Tingkat kepuasan
pemangku
kepentingan
internal dan
eksternal

2.

Mewujudkan sistem
perencanaan dan
pengendalian yang handal di
lingkungan Ditjen KPAII

Nilai SAKIP
(Setditjen KPAII dan
Ditjen KPAII)

Perspektif Bisnis Internal
1.

Tersedianya kebijakan terkait
ketahanan dan pengembangan
akses industri internasional
yang efektif

1. Tersusunnya
rancangan
peraturan
perundangan
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Penyusunan
rancangan
peraturan
pelaksanaan
perundangundangan

No.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen KPAII

Indikator Kinerja

Satuan

2. Tersusunnya
media informasi
dan promosi
Ditjen KPAII

Paket
media
informasi
(buletin)
dan
promosi
(plakat)

Target
Tahun
2017

Kegiatan

2

Melakukan
koordinasi
dan fasilitasi
hubungan
masyarakat
dan
kelembagaan

Dokumen

1

Fasilitasi
penyusunan
dan evaluasi
perjanjian
kerjasama
antara
Kementerian
Perindustrian
dengan
negara mitra

1. Pegawai yang
mengikuti
pelatihan

Orang

50

2. Pegawai yang
mengikuti
assessment
3. Pegawai yang
difasilitasi atau
mendapat
informasi hasil
diklat luar negeri
(knowledge
sharing)

Orang

60

Orang

150

Peningkatan
kompetensi
SDM aparatur
melalui diklat
teknis dan
generik di
luar negeri
maupun
dalam negeri
Manajemen
reformasi
birokrasi
Koordinasi
dan fasilitasi
administrasi
terkait
kerjasama
internasional
bidang
industri

3. Tersusunnya
dokumen
penyusunan dan
evaluasi
perjanjian
internasional

Perspektif Pembelajaran Organisasi
1.

Meningkatkan kompetensi
aparatur di lingkungan Ditjen
KPAII
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No.

2.

Sasaran Strategis
Sekretariat Ditjen KPAII

Mengelola anggaran Ditjen
KPAII secara efisien dan
akuntabel

Indikator Kinerja

Satuan

Target
Tahun
2017

4. Pegawai yang
mendapat
informasi
kebijakan di
bidang
ketahanan
industri dan
kerjasama
internasional
1. Tingkat
akuntabilitas
laporan
keuangan dan
Barang Milik
Negara (BMN)
Ditjen KPAII

Orang
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Nilai

Kegiatan
Diseminasi
kebijakan di
bidang
ketahanan
industri dan
kerjasama
internasional

Capaian Evaluasi
standar pelaksanaan
tertinggi anggaran
Ditjen KPAII
Pengelolaan
administrasi
keuangan
Pengelolaan
administrasi
Baring Malik
Negara (BMN)

3.

Menyelenggarakan layanan
bulanan yang tepat sasaran

2. Tersusunnya
peta resiko
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)
Layanan (12 bulan)
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Dokumen

1

Pelaksanaan
SPIP Ditjen
KPAII

Persentase

100

Layanan
perkantoran
(gaji,
tunjangan,
operasional,
dan
pemeliharaan
perkantoran)

II.2 Dukungan Anggaran Sekretariat Ditjen KPAII Tahun 2017
Berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang efisiensi
belanja barang kementerian/lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara tahun anggaran 2017, setiap kementerian lembaga diharuskan
untuk melakukan penghematan anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut pagu
anggaran Sekretariat Ditjen KPAII berubah menjadi Rp. 24.961.152.000,- (dua
puluh empat miliyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh
dua ribu rupiah). Dengan jumlah anggaran tersebut, Setditjen KPAII melakukan
kegiatan peningkatan koordinasi dan fasilitasi ketahanan dan pengembangan akses
industri internasional, dengan rincian seperti pada tabel sebagai berikut:
Tabel II.2 Rincian Pagu Anggaran Setditjen KPAII tahun 2017
KODE

URAIAN

901
950

Perencanaan
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ditjen KPAII
Koordinasi penyusunan program dan rencana kerja
Ditjen KPAII
Koordinasi penyusunan SAKIP Ditjen KPAII
Melakukan Koordinasi evaluasi pencapaian kinerja
Ditjen KPAII
Total
Koordinasi dan Fasilitasi administrasi terkait
kerjasama internasional bidang industri
Melakukan koordinasi dan fasilitasi hubungan
masyarakat dan kelembagaan
Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan
Perundang-undangan
Fasilitasi Penyusunan dan evaluasi perjanjian
kerjasama antar kementerian perindustrian dengan
negara mitra
Diseminasi kebijakan di bidang ketahanan dan
kerjasama internasional
Total
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen KPAII
Pengelolaan administrasi Barang Milik Negara
(BMN)
Pengelolaan administrasi keuangan
Pelaksaan SPIP Ditjen KPAII
Total

1858

051
052
Provalap

053
054

062
063
066
HKS
067
068
055
056
Keuangan

057
058
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PAGU
24.961.152.000
76.980.000
6.170.160.000
459.106.000
560.644.000
201.821.000
293.364.000
1.514.935.000
197.824.000
557.928.000
289.800.000
129.997.000
121.392.000
1.296.941.000
196.278.000
129.070.000
199.325.000
151.942.000
676.615.000

KODE
059
Umum

1858 951
994
999

060
061
064

URAIAN
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui
diklat teknis dan generik di luar negeri maupun
dalam negeri
Konsolidasi tugas pokok dan fungsi Ditjen KPAII
Manajemen reformasi birokrasi
Koodinasi penanganan isu kerjasama internasional
Layanan Internal (over head)
Layanan Perkantoran
Output Cadangan
Total
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PAGU
155.197.000
280.407.000
248.470.000
1.997.595.000
281.500.000
18.151.712.000
280.800.000
2.681.669.000

Bab III
Akuntabilitas Kinerja
III.1.Capaian Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen KPAII Tahun 2017
Analisis pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen KPAII (Setditjen KPAII)
disusun hanya berdasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII.
Hal itu dikarenakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2015-2019, tidak ada sasaran dan indikator yang menjadi
tanggung jawab Setditjen KPAII.
Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan
pelaksanaan kegiatan/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Setditjen KPAII yaitu:
1. Sasaran Strategis 1
Mewujudkan birokrasi Ditjen KPAII yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
layanan prima
Indikator Kinerja:
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal (target: 80
persen)
Dalam suatu organisasi modern, keberhasilan tugas sangat dipengaruhi
oleh manajemen organisasi tersebut. Untuk organisasi pemerintahan, struktur
birokrasi akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah tersebut.
Organisasi pemerintah yang memiliki rentang birokrasi yang panjang, sumber
daya manusia yang besar tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang relatif
kecil, adanya inefisiensi anggaran, dan hal-hal negatif lainnya, akan membebani
organisasi tersebut dalam melayani masyarakat.
Untuk itu, organisasi pemerintah dituntut untuk selalu efektif dan efisien
agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sasaran
Strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja “Tingkat kepuasan
pemangku kepentingan internal dan eksternal”, dengan target sebesar 80%.
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Indikator kinerja “Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan
eksternal” diadakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan
Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap layanan
yang difasilitasi oleh Ditjen KPAII dan Unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII
terhadap layanan Setditjen KPAII.
Untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders tersebut, Sekretariat
Ditjen KPAII menyelenggarakan survey kepuasan pemangku kepentingan
(stakeholders) kepada seluruh Satker di lingkungan Kementerian Perindustrian
dan Unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII. Metode pelaksanaan survey
dilakukan melalui 2 (dua), yaitu: pengiriman kuesioner ke seluruh satuan kerja
di lingkungan Kementerian Perindustrian dan mengunjungi sample beberapa
unit kerja untuk memperoleh masukan secara langsung.
Dari hasil analisa dan perhitungan data survey, total nilai variabel
kuosioner, adalah 3,2 (nilai maksimal adalah 4,00). Nilai persepsi atas
pelayanan Ditjen KPAII dan Setditjen KPAII berkisar dari sangat puas hingga
sangat tidak puas. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan Ditjen KPAII dengan
tingkat

kepuasan

tertinggi

adalah:

”Pendampingan

industri”

dan

”Impelementasi kerjasama teknik”. Sedangkan jenis pelayanan di Setditjen
KPAII dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah ”Fasilitasi beasiswa/ training”.
Tabel III.1.a Target dan Realisasi IKU “Tingkat kepuasan pemangku kepentingan
internal dan eksternal” dari Sasaran Strategis 1
Sasaran
Strategis

2015
IKU

T

R

2016
C
(%)

Mewujudkan

Tingkat

birokrasi Ditjen

kepuasan

KPAII yang

pemangku

efektif, efisien,

kepentingan

dan berorientasi

internal dan

pada layanan

eksternal

T

R

2017
C
(%)

T

R

C
(%)

75 70,96 94,6 75 86,25 115 80 80 100

prima
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Satuan
IKU
Persentase

Dari tabel III.1.a diatas, dapat diketahui jika prosentase tingkat kepuasan
atas layanan Ditjen KPAII dan Setditjen KPAII pada tahun 2017 adalah 80%,
atau sesuai dengan target. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, tingkat
kepuasan bahkan mencapai 86,25%. Untuk tahun 2017, tingkat kepuasan
mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan perhitungan
survey sebagai akibat perubahan indikator kinerja organisasi. Pada tahun
2017, hasil survey merupakan gabungan dari survey eksternal (untuk
mengetahui tingkat kepuasan pelayanan Ditjen KPAII) dan survey internal
(untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan Setditjen KPAII). Namun
demikian, secara esensial, tidak terjadi perubahan, dalam arti para stakeholder
telah puas atas pelayanan yang difasilitasi Ditjen KPAII dan Setditjen KPAII.
Meskipun demikian, untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan
Ditjen KPAII dan Setditjen KPAII, para stakeholder memberikan sejumlah
masukan, antara lain, sebagai berikut:
1. Informasi terkait beasiswa/ training di Intranet Kementerian Perindustrian
supaya diperbanyak;
2. Perlu dilakukan sosialisasi ke Satker daerah agar mengetahui fasilitasi
terkait beasiswa/ training.
Secara umum, pada tahun 2017, prosentase tingkat kepuasan atas
layanan Ditjen KPAII dan Setditjen KPAII adalah 80%, atau sesuai dengan
target. Pelayanan yang memuaskan tersebut menjadi modal bagi Ditjen KPAII
dan Setditjen KPAII untuk memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha
maupun investor untuk mengembangkan industri dalam negeri.
Untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan Survey Kepuasan Pemangku
Kepentingan pada Sasaran Strategis “Mewujudkan birokrasi Ditjen KPAII yang
efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, Setditjen KPAII
mengalokasikan anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.670.000,(empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
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Tabel III.1.b Target IKU ”Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan
internal dan eksternal” Berdasarkan Renstra Setditjen KPAII Tahun
2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU

Mewujudkan

Tingkat

birokrasi Ditjen

kepuasan

KPAII yang efektif,

pemangku

efisien, dan

kepentingan

berorientasi pada

internal dan

layanan prima

eksternal

2015

2016

2017

2018

2019

75

75

80

80

80

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017 (%)
47,442

Persentase

Berdasarkan tabel III.1.b diatas, secara kumulatif dari tahun 2015 hingga
2019, target indikator ”Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan
eksternal” adalah sebesar 78% (diperoleh dari total target tahun 2015 hingga
2019 kemudian dibagi 5 tahun). Sampai dengan tahun 2017, capaian indikator
dimaksud secara kumulatif adalah sebesar 47,442% (diperoleh dari total
realisasi tahun 2015, 2016, dan 2017 kemudian dibagi 5 tahun).
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sebesar 30,558%
(diperoleh dari 78%-47,442%) untuk mencapai target tingkat kepuasan secara
kumulatif sebesar 78% pada tahun 2019. Terkait hal tersebut, Ditjen KPAII dan
Setditjen KPAII optimis dapat memenuhi target 30,558% tersebut pada tahun
2018 dan 2019. Hal tersebut dikarenakan Setditjen KPAII telah melakukan
sejumlah hal berikut, antara lain, yaitu:
1) Menindaklanjuti masukan para pemangku kepentingan yang disampaikan
pada survey kepuasan. Misalnya, mempercepat diseminasi informasi
beasiswa; dan mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan Satker di
daerah, misalnyaa Satker di Medan, yang terkait dengan pendidikan dan riset
dengan bekerjasama dengan perwakilan JICA Jepang;
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2) Meningkatkan fasilitasi penyusunan dokumen kerjasama dengan negara
mitra, antara lain, seperti Memorandum of Understanding (MoU), Letter of
Intent (LoI), dan Record of Discussion (RoD).
Grafik Capaian Sasaran Strategis 1, 2015-2017

2.

Sasaran Strategis 2
Mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian yang handal di lingkungan
Ditjen KPAII
Indikator Kinerja:
Nilai SAKIP (Setditjen KPAII dan Ditjen KPAII) (target: Nilai 75)
Kegiatan terkait perencanaan dan pengendalian merupakan hal krusial
bagi suatu organisasi. Melalui perencanaan yang baik, kegiatan yang
dijalankan organisasi dapat dilakukan sesuai dengan yang telah ditargetkan.
Sedangkan adanya mekanisme pengendalian, dapat dilakukan mekanisme
kontrol terhadap pencapaian target dan penggunaan anggaran kegiatan.
Kegiatan terkait peningkatan nilai SAKIP ditujukan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja yang handal, meliputi:
dokumen Rencana Strategis; dokumen Rencana Kinerja; dokumen PP 39;
dokumen Perjanjian Kinerja; dan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
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Tabel III.2.a Target dan Realisasi IKU “Nilai SAKIP” dari Sasaran Strategis
2
Sasaran
Strategis

2015
IKU

T

R

2016
C

T

(%)

2017

R

C

T

R

(%)

(%)

70 72,4 103.4 75 67,02 89,36 75 • 79,54

Mewujudkan

Nilai

sistem

SAKIP

(Setditj

perencanaan

(Setditjen

en

dan

KPAII

KPAII)

pengendalian dan

C

• 78,75

yang handal

Ditjen

(Ditjen

di

KPAII)

KPAII)

• 105

Ditjen KPAII
Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Setditjen KPAII tahun 2017, target nilai SAKIP Ditjen KPAII dan Setditjen
KPAII adalah 75. Sesuai dengan hasil penilaian SAKIP tahun 2016 untuk
tingkat Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII yang telah dilaksanakan pada
Triwulan II tahun 2017, nilai SAKIP Setditjen KPAII adalah 79,54 (106,1%),
atau berhasil melebihi target. Hal itu disebabkan Setditjen KPAII telah
memenuhi sebagian besar komponen yang dinilai dalam SAKIP, meliputi:
1. Komponen Perencanaan Kinerja, dengan nilai 29,20. Komponen ini terdiri
dari Rencana Strategis dan Rencana Kinerja;
2. Komponen Pengukuran Kinerja, dengan nilai 16,89. Komponen ini terdiri
dari adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat SMART, yaitu
Specific (spesifik); Measurable (dapat diukur); Agreable (sesuai); Realistic
(realistis); dan Time-bob (memiliki batas waktu);
3. Komponen Pelaporan Kinerja, dengan nilai 12,99. Komponen ini terdiri dari
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IKU

• 106,1 Nilai

lingkungan

LAKIP; dan

Satuan

4. Komponen Pencapaian Sasaran Kinerja, dengan nilai 12,50. Komponen ini
terdiri dari keberhasilan pencapaian target.
Sedangkan pada penilaian SAKIP tingkat Eselon I, nilai SAKIP Ditjen
KPAII tahun 2016 adalah 78,75, atau berhasil melampaui target nilai 75. Pada
penilaian SAKIP tingkat Eselon I, Ditjen KPAII berhasil meningkatkan nilai dan
peringkat SAKIP dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana ditujukkan
pada tabel dibawah ini:
Tabel III.2.b Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen KPAII
Tahun

Nilai SAKIP

Predikat

Peringkat

2016

78,755

A

8

2015

67,022

B

9

Dari hasil analisis terhadap 5 (lima) komponen dan 112 sub-komponen
yang menjadi bahan penilaian SAKIP Ditjen KPAII, dapat diketahui hal-hal
sebagai berikut:
1. Komponen Perencanaan Kinerja
Secara umum, komponen Perencanaan Kinerja mendapat nilai yang baik.
Dari total 44 sub-komponen, terdapat 4 (empat) sub-komponen yang
mendapat nilai kurang, yaitu:
a. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Dokumen Renstra Unit Eselon II (mendapat nilai “c”);
b. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur
keberhasilan (mendapat nilai “c”);
c. Rencana Aksi telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap
periode yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja (mendapat nilai
“c”);
d. Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala
(mendapat nilai “c”).
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2. Komponen Pengukuran Kinerja
Secara umum, komponen Pengukuran Kinerja mendapat nilai yang baik.
Dari total 22 sub-komponen, terdapat 1 (satu) sub-komponen yang
mendapat nilai “c”, yaitu pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi
dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
3. Komponen Pelaporan Kinerja
Secara umum, komponen Pelaporan Kinerja mendapat nilai yang baik. Dari
total 18 sub-komponen, terdapat 4 (empat) sub-komponen terkait LAKIP
yang mendapat nilai kurang, yaitu:
a. LAKIP telah disampaikan tepat waktu (mendapat nilai “t” karena tidak
disampaikan tepat waktu);
b. LAKIP telah di-upload ke dalam website (mendapat nilai “t” karena tidak
di-upload ke dalam website);
c. LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi
outcome (mendapat nilai “c”);
d. LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian
kinerja (mendapat nilai “c”).
4. Komponen Evaluasi Kinerja
Secara umum, komponen Evaluasi Kinerja mendapat nilai yang kurang
bagus. Dari total 21 sub-komponen, terdapat 10 (sepuluh) sub-komponen
yang mendapat nilai kurang, yaitu:
a. Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta
hambatannya (mendapat nilai “t” karena tidak dilaksanakan);
b. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan (mendapat nilai
“t” karena tidak dilaksanakan);
c. Pelaksanaan evaluasi telah disupervisi dengan baik melalui pembahasanpembahasan yang reguler dan bertahap (mendapat nilai “c”);
d. Evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi (mendapat nilai
“c”);
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e. Evaluasi

kegiatan

telah

memberikan

rekomendasi-rekomendasi

peningkatan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan (mendapat
nilai “c”);
f. Evaluasi Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
(mendapat nilai “e” karena tidak dilaksanakan);
g. Evaluasi Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang
dapat dilaksanakan (mendapat nilai “e”);
h. Hasil evaluasi kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja
(mendapat nilai “c”);
i. Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkahlangkah nyata (mendapat nilai “c”);
j. Hasil evaluasi kegiatan telah ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja
(mendapat nilai “c”).
5. Komponen Pencapaian Sasaran/ Kinerja
Secara umum, komponen Pencapaian Sasaran/ Kinerja mendapat nilai yang
kurang bagus. Dari total 7 (tujuh) sub-komponen, terdapat 3 (tiga) subkomponen yang mendapat nilai kurang, yaitu:
a. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya (mendapat nilai “c”);
b. Target dapat dicapai (mendapat nilai “c”);
c. Kinerja unit kerja (mendapat nilai “c”).
Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2016
tersebut, Setditjen berhasil melebihi target nilai SAKIP yang ditetapkan pada
dokumen Perkin Setditjen KPAII tahun 2017.
Alokasi pagu anggaran yang baru terkait dengan Sasaran Strategis 2
(hanya terkait SAKIP) adalah sebesar Rp 201.821.000,- (dua ratus satu juta
delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah), dengan realiasi sebesar Rp.
201.752.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah)
atau 99,9%.
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Tabel III.2.c Target IKU ”Nilai SAKIP” Berdasarkan
Renstra Setditjen KPAII Tahun 2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU

Mewujudkan

Nilai SAKIP

sistem

(Setditjen

perencanaan dan

KPAII dan

pengendalian yang

Ditjen

handal di

KPAII)

2015

2016

2017

2018

2019

70

75

75

80

80

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
44

Nilai

lingkungan Ditjen
KPAII
Berdasarkan tabel III.2.c diatas, secara kumulatif dari tahun 2015 hingga
2019, target indikator ”Nilai SAKIP (Setditjen KPAII dan Ditjen KPAII)” adalah
sebesar 76 (diperoleh dari total target tahun 2015 hingga 2019 kemudian
dibagi 5 tahun). Sampai dengan tahun 2017, capaian indikator dimaksud
secara kumulatif adalah sebesar 44 (diperoleh dari total realisasi tahun 2015,
2016, dan 2017 kemudian dibagi 5 tahun).
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sebesar 32 (diperoleh dari
76-44) untuk mencapai target nilai SAKIP secara kumulatif sebesar 74 pada
tahun 2019. Untuk mencapai nilai kumulatif 32, maka nilai SAKIP tahun 2018
dan 2019 masing-masing minimal sebesar 80. Terkait hal tersebut, Ditjen
KPAII dan Setditjen KPAII optimis dapat memenuhi target dimaksud. Hal
tersebut dikarenakan Setditjen KPAII telah melakukan sejumlah hal untuk
meningkatkan nilai SAKIP, antara lain, yaitu:
1. Review dokumen Renstra Ditjen KPAII tahun 2015-2019;
2. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Ditjen KPAII dan Setditjen KPII tahun
2018;
3. Review dokumen Renstra Setditjen KPAII tahun 2015-2019;
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4. Review dokumen Perkin Setditjen KPAII tahun 2017;
5. Penyusunan Draft Perkin Setditjen KPAII dan Ditjen KPAII 2018;
6. Penyusunan draft LAKIP 2017; dan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian indikator Renstra dan
Perjanjian Kinerja per triwulan.

Grafik Capaian Sasaran Strategis 2, 2015-2017

3.

Sasaran Strategis 3
Tersedianya kebijakan terkait ketahanan dan pengembangan akses industri
internasional yang efektif.
Indikator Kinerja:
1. Tersusunnya rancangan peraturan perundangan (target: 1 RPP/ RPerpres/
RPermen/ Rancangan Peraturan Dirjen)
Salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tertera
dalam Nawacita adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk mencapai program Nawacita
yang terkait dengan perindustrian tersebut, maka diperlukan adanya
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dukungan regulasi. Adanya regulasi yang bersifat pro-industri diharapkan
dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu isu pokok yang menjadi
perhatian Ditjen KPAII adalah adanya dampak negatif dari free trade
agreement (FTA). Untuk menimalisir dampak negatif tersebut, diperlukan
suatu regulasi yang mengatur tentang pengamanan dan penyelamatan
industri dalam negeri dari dampak masuknnya produk-produk impor.
Terkait dengan intensifnya negosiasi dalam kerangka perdagangan bebas,
misalnya perundingan tentang penurunan tarif, maka kebijakan yang
diambil merupakan upaya preventif dan kuratif. Kebijakan yang bersifat
preventif berarti ditujukan untuk memperkuat ketahanan industri dalam
negeri. Sedangkan yang bersifat kuratif adalah kebijakan yang bertujuan
untuk menyelamatkan sektor industri yang mengalami goncangan (injury)
akibat derasnya produk impor.
Indikator kinerja “Tersusunnya rancangan peraturan perundangan”
dihitung dari tersusunnya draft RPP tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka
Penyelamatan

Perekonomian

Nasional

dan

Penetapan

Tindakan

Pengamanan Industri. RPP tersebut penting sebagai jaring pengaman bagi
pelaku usaha dalam negeri dari dampak negatif keikutsertaan Indonesia dalam
berbagai FTA. RPP tersebut berfungsi sebagai landasan hukum bagi upaya
pemulihan sektor industri yang mengalami penurunan daya saing (injury)
akibat membanjirnya produk impor. Secara keseluruhan, akan terdapat total 17
pasal yang akan dibahas dalam RPP dimaksud, dimana terdapat 9 (sembilan)
pasal yang mengatur tentang pemberian Tindakan Pengamanan Industri, yaitu
yang diakibatkan oleh kebijakan, regulasi dan/atau iklim industri dan yang
diakibatkan oleh persaingan global, dan 5 (lima) pasal mengatur tentang
Tindakan Penyelamatan Industri.
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Tabel III.3.1.a Target dan Realisasi IKU “Tersusunnya rancangan
peraturan perundangan” dari Sasaran Strategis 3
2015

Sasaran

IKU

Strategis

T

R

2016
C

T

R

(%)
-

-

-

2017
C

T

R

C

(%)
1

1

100

Satuan
IKU

(%)

Tersedianya

Tersusunnya

1

1

100

RPP/RP

kebijakan

rancangan

erpres/

terkait

peraturan

RPerme

ketahanan dan

perundangan

n/

pengembangan

Rancang

akses industri

an

internasional

Peratura

yang efektif

n Dirjen

Untuk tahun 2015, ”Tersusunnya rancangan peraturan perundangan”
belum menjadi indikator sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi. Tidak
adanya indikator rancangan peraturan pada tahun 2015 disebabkan Sub
Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen KPAII yang bertanggung jawab atas
urusan peraturan perundangan, baru berdiri pada tahun 2016.
Berdasarkan pembahasan revisi target yang terdapat dalam Renstra
Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019, Ditjen KPAII mendapat tugas
untuk menyelesaikan hanya 1 (satu) RPP, yaitu RPP tentang Penetapan
Kondisi

Dalam Rangka Penyelamatan

Perekonomian

Nasional

dan

Penetapan Tindakan Pengamanan Industri. Sedangkan Rancangan Permen
tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri
Dalam Negeri dan/atau Pembangunan Industri Pionir menjadi kewenangan
Badan Pengembangan dan Penelitian Industri (BPPI) Kementerian
Perindustrian.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017, Setditjen KPAII
ditargetkan dapat menyelesaikan 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP)/ RPerpres/ Rpermen/ Rancangan Peraturan Dirjen. Target tersebut
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merujuk kepada penyelesaian RPP tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka
Penyelamatan

Perekonomian

Nasional

dan

Penetapan

Tindakan

Pengamanan Industri, yang menjadi tanggung jawab Ditjen KPAII sesuai
cascading dari Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 20152019.
Sesuai tabel III.3.1.a diatas, Setditjen KPAII berhasil mencapai target
penyusunan

RPP

Penetapan

Kondisi

Dalam

Rangka

Penyelamatan

Perekonomian Nasional dan Penetapan Tindakan Pengamanan Industri
sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, capaian indikator
tahun 2017 adalah sama, yaitu 100%.
Alokasi pagu anggaran yang baru terkait dengan indikator ”Tersusunnya
rancangan peraturan perundangan” adalah sebesar Rp. 289.800.000,- (dua
ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 286.408.000,- (dua ratus delapan puluh enam
juta empat ratus delapan ribu Rupiah), atau 98,83%.
Tabel III.3.1.b Target IKU ”Tersusunnya rancangan peraturan perundangan”
Renstra Setditjen KPAII Tahun 2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU

Tersedianya

Tersusunnya

kebijakan terkait

rancangan

ketahanan dan

peraturan

pengembangan

perundangan

2015

2016

2017

2018

2019

-

1

1

1

1

akses industri
internasional yang
efektif
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Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
2 (50%)

Berdasarkan tabel III.3.1.b, secara kumulatif dari tahun 2015 hingga
2019, target indikator ”Tersusunnya rancangan peraturan perundangan”
adalah sebanyak 4 (empat) rancangan peraturan perundangan. Sampai dengan
tahun 2017, capaian indikator dimaksud adalah sebanyak 2 (dua) rancangan
peraturan perundangan, atau 50%.
Untuk mencapai target 4 (empat) rancangan peraturan perundangan
hingga 2019, maka ada 2 (dua) rancangan peraturan yang harus diselesaikan.
Terkait hal tersebut, Ditjen KPAII dan Setditjen KPAII optimis dapat memenuhi
target dimaksud, dengan menyelesaikan masing-masing 1 (satu) rancangan
peraturan pada tahun 2018 dan 2019. Untuk mencapai target tersebut,
Setditjen KPAII telah melakukan sejumlah hal, antara lain, yaitu:
1. Lebih mengintensifkan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) yang
melibatkan

para

stakeholder,

seperti

Biro

Hukum

Kementerian

Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan,
dan lainnya;
2. Tahun 2018, ditargetkan dapat dilakukan harmonisasi atas RPP tentang
Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional
dan Penetapan Tindakan Pengamanan Industri. Hal itu diperlukan untuk
memberikan landasan hukum bagi setiap upaya perlindungan dan
penyelamatan industri dalam negeri dari dampak negatif Free Trade
Agreement (FTA);
3. Melakukan studi literatur dan komparasi draft dengan pengaturan yang
telah disusun oleh Kementerian Perdagangan (RPP Tindakan Pengamanan
Perdagangan, Tindakan Anti Dumping dan Tindakan Imbalan).
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2. Tersusunnya media informasi dan promosi Ditjen KPAII, [target: 2 Paket
media informasi (buletin) dan promosi (plakat)]
Sebagai sebuah organisasi, Setditjen KPAII perlu untuk menjalin
hubungan dengan semua pemangku kepentingannya, antara lain, yaitu: pelaku
usaha, satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, Kementerian/
Lembaga Negara, dan perwakilan negara sahabat. Dengan adanya hubungan
yang baik, diharapkan pemangku kepentingan dapat mengetahui peran dan
manfaat dari adanya Setditjen KPAII maupun unit-unit Eselon II lainnya.
Selain itu, kuatnya jalinan hubungan dengan masyarakat dapat meningkatkan
transparansi di lingkungan Ditjen KPAII.
Tabel III.3.2.a Target dan Realisasi IKU “Tersusunnya media informasi
dan promosi Ditjen KPAII” dari Sasaran Strategis 3
Sasaran
Strategis

2015
IKU

T

R

2016
C

T

R

(%)
2

2

100

2017
C

T

R

(%)
2

2

100

C

Satuan
IKU

(%)

Tersedianya

Tersusunnya

2

2

100

Paket

kebijakan

media

media

terkait

informasi dan

informa

ketahanan dan

promosi

si

pengembangan

Ditjen KPAII

(buletin)

akses industri

dan

internasional

promosi

yang efektif

(plakat)

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII tahun 2017, target
indikator ”Tersusunnya media informasi dan promosi Ditjen KPAII” adalah
tercapainya 2 (dua) Paket media informasi (buletin) dan promosi (plakat).
Pada tahun 2017, telah diterbitkan buletin Going Globally sebanyak 2 (dua)
edisi, yaitu Edisi Semester I dan Edisi Semester II. Isu utama Going Globally
Edisi Semester I adalah mengenai tantangan industri biodiesel Indonesia di
pasar Uni Eropa. Sedangkan bahasan utama Edisi II adalah tentang e44

commerce dan kesiapan Indonesia menuju ekonomi digital. Selain itu,
dibahas juga mengenai Memorandum of Understanding (MoU) yang
implementasinya tidak berjalan.
Alokasi pagu anggaran terkait dengan IKU “Rancangan peraturan
perundangan” adalah sebesar Rp. 557.928.000,- (lima ratus lima puluh tujuh
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 544.621.514,- (lima ratus empat puluh empat juta
enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas Rupiah), atau 97,62%.
Tabel III.3.2.b Target IKU ”Tersusunnya media informasi dan promosi Ditjen
KPAII” Sesuai Renstra Setditjen KPAII Tahun 2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU
2015

2016

2017

2018

2019

2

3

2

2

2

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017

Tersedianya

Tersusunnya

7 (63,6%)

Paket

kebijakan terkait

media

media

ketahanan dan

informasi

informasi

pengembangan

dan promosi

(buletin)

akses industri

Ditjen KPAII

dan

internasional yang

promosi

efektif

(plakat)

Berdasarkan tabel III.3.2.b, secara kumulatif dari tahun 2015 hingga
2019, target indikator ”Tersusunnya media informasi dan promosi Ditjen
KPAII” adalah sebanyak 11 paket media dan promosi. Sampai dengan tahun
2017, capaian indikator dimaksud adalah sebanyak 7 (tujuh) paket media dan
promosi, atau 63,6%.
Untuk mencapai target 11 paket media dan promosi hingga 2019, maka
ada 4 (empat) paket media dan promosi yang harus dihasilkan. Terkait hal
tersebut, Setditjen KPAII optimis dapat memenuhi target dimaksud, dengan
menyelesaikan masing-masing 2 (dua) paket media dan promosi pada tahun
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2018 dan 2019, dengan menerbitkan buletin Going Globally sebanyak 2 (dua)
edisi dalam 1 tahun. Penerbitan buletin Going Globally sangat penting untuk
mendiseminasikan informasi terkait kerjasama internasional bidang industri
kepada masyarakat, antara lain, seperti hasil-hasil perundingan yang diikuti
Ditjen KPAII di ASEAN, World Trade Organization (WTO), dan kerjasama
bilateral.
Untuk mencapai target tersebut, Setditjen KPAII telah mendorong
pegawai Ditjen KPAII maupun Satker lainnya untuk aktif menulis opini, serta
selalu menjadikan buletin Going Globally menjadi bacaan yang menarik dengan
cara mengangkat isu terkait industri yang sedang hangat di masyarakat untuk
dijadikan tema buletin.
3. Tersusunnya dokumen penyusunan dan evaluasi perjanjian internasional
(target: 1 dokumen)
Perjanjian internasional berperang penting dalam usaha peningkatan
kerjasama antara

Indonesia dan

negara mitra.

Bentuk perjanjian

internasional tersebut dapat berupa agreement, misalnya dalam bentuk free
trade agreement (FTA), economic partnership agreement (EPA), dan
sebagainya. Persetujuan dalam kerangka perjanjian intgernasional pada
dasarnya

bertujuan

untuk

menciptakan

kerjasama

yang

saling

menguntungkan (mutual benefit) diantara negara-negara yang terlibat.
Untuk mengetahui efektivitas perjanjian internasional dalam mendorong
pertumbuhan industri dalam negeri, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
perjanjian

internasional

yang

Perindustrian pada khususnya.
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diikuti

Indonesia,

atau

Kementerian

Tabel III.3.3.a Target dan Realisasi IKU “Tersusunnya dokumen
penyusunan dan evaluasi perjanjian internasional” dari Sasaran
Strategis 3
Sasaran
Strategis

2015
IKU

T

R

2016
C

T

R

(%)

Tersedianya

Tersusunnya

kebijakan

dokumen

terkait

penyusunan

ketahanan dan

dan evaluasi

pengembangan

perjanjian

akses industri

internasional

-

-

-

2017
C

T

R

(%)
2

3

150

C

Satuan
IKU

(%)
1

1

100

Dokume
n

internasional
yang efektif

Pada tabel III.3.3.a, dapat diketahui pada tahun 2017, Setditjen
KPAII berhasil memenuhi target. Jika dibandingkan dengan tahun 2016,
capaian IKU “Tersusunnya dokumen penyusunan dan evaluasi perjanjian
internasional” bahkan berhasil melebih target dengan capaian hingga
150%. Apabila diperhatikan, terjadi penurunan target pada tahun 2017
dibandingkan dengan tahun 2016. Hal itu disebabkan adanya kebijakan
penghematan anggaran yang mempengaruhi penentuan target IKU.
Sedangkan untuk tahun 2015, belum ada IKU “Tersusunnya dokumen
penyusunan dan evaluasi perjanjian internasional” sehingga tidak dapat
dilakukan evaluasi.
Inti dari realisasi IKU “Tersusunnya dokumen penyusunan dan
evaluasi perjanjian internasional” adalah melakukan monitor dan evaluasi
atas persetujuan internasional yang telah disepakati oleh unit-unit di
lingkungan Kementerian Perindustrian dengan mitranya di luar negeri.
Terlebih khusus lagi, unit pendidikan di bawah Pusdiklat Industri sebagai
Satuan

Kerja

yang

paling

47

aktif

menyelenggarakan

persetujuan

internasional dengan mitranya di luar negeri. Bentuk evaluasi didasarkan
atas sejumlah hal, misalnya aspek legal formal terkait kesesuaian pasal
per pasal dan aspek efektivitas untuk mendorong pertumbuhan industri
dalam negeri.
Selain itu, telah dilaksanakan pula pembaharuan database
Persetujuan Internasional yang telah disepakati oleh unit-unit di
lingkungan Kementerian Perindustrian dengan mitranya di luar negeri.
Terkait dengan penyusunan dokumen kerjasama internasional di bidang
industri, pada tahun 2017, Setditjen KPAII telah melakukan fasilitasi
penyusunan persetujuan internasional dengan 9 (sembilan) mitra asing
yaitu:
1. MoU

antara

Kementerian Perindustrian

dengan Kementerian

Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea mengenai
kerjasama industri;
2. MoU antara Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian dengan
Mitsubishi Motors Corp tentang studi bersama dan sosialisasi
penggunaan mobil listrik di Indonesia;
3. MoU antara Kementerian Perindustrian dengan Ghent University
Belgia mengenai Kerjasama teknik di bidang industri hilir kakao;
4. MoU antara Kementerian Perindustrian dengan IPD Jerman tentang
peningkatan kapasitas produk food ingredients berbasis ekspor;
5. Joint Statement antara Ditjen KPAII dengan Pemerintah Prefektur
Wakayama Jepang tentang kerjasama teknik bidang industri;
6. Record of Discussions antara Kementerian Perindustrian dengan JICA
mengenai proyek pengembangan laboratorium pengujian elektronika
dan industri LED;
7. MoU antara BPPI dengan Hiroshima University tentang kerjasama di
bidang pertukaran informasi dan pertukaran tenaga peneliti;
8. MoU antara BBLM dengan KITECH Korea Selatan tentang kerjasama
material science and technology;
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9. Letter of Intent antara Politeknik AKA Bogor dengan Department of
Packaging and Materials Technology Faculty of Agro-Industry
Kasetstart University Thailand.
Alokasi pagu anggaran terkait IKU “Tersusunnya dokumen
penyusunan dan evaluasi perjanjian internasional” adalah sebesar Rp.
129.997.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan
puluh tujuh ribu Rupiah), dengan realisasi anggaran mencapai Rp.
128.408.177,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan ribu
seratus tujuh puluh tujuh Rupiah), atau 98,78%.
Tabel III.3.3.b Target IKU ”Tersusunnya dokumen penyusunan
dan evaluasi perjanjian internasional” Sesuai Renstra Setditjen
KPAII Tahun 2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU

Tersedianya

Tersusunnya

kebijakan terkait

dokumen

ketahanan dan

penyusunan

pengembangan

dan evaluasi

akses industri

perjanjian

internasional yang

internasional

2015

2016

2017

2018

2019

-

2

1

1

1

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
4 (80%)

Dokumen

efektif

Berdasarkan tabel III.3.3.b, secara kumulatif dari tahun 2015 hingga
2019, target indikator ”Tersusunnya dokumen penyusunan dan evaluasi
perjanjian internasional” adalah 5 (lima) dokumen. Sampai dengan tahun
2017, capaian indikator dimaksud secara kumulatif adalah 4 (dokumen), atau
tercapai 80%.
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Dengan demikian, terdapat kekurangan hanya 1 (satu) dokumen untuk
mencapai target sebanyak 5 (lima) dokumen penyusunan dan evaluasi. Terkait
hal tersebut, Setditjen KPAII optimis dapat memenuhi target masing-masing
sebanyak 1 (satu) dokumen pada tahun 2018 dan 2019, dengan cara sebagai
berikut:
1. Melakukan pendampingan kepada unit kerja di Kementerian Perindustrian
dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan negara mitra untuk
memperkuat posisi Kementerian Perindustrian dari aspek legal;
2. Selalu

memperbaharui

data base

dokumen

perjanjian

kerjasama

internasional;
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas perjanjian internasional yang
melibatkan Kementerian Perindustrian.
4.

Sasaran Strategis 4
Meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Ditjen KPAII
Indikator Kinerja:
1. Pegawai yang mengikuti pelatihan (target: 50 orang)
Dalam

dunia

manajemen

modern,

dikenal

asas

5M

untuk

menggambarkan sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi. Salah
satu yang termasuk dalam 5M tersebut adalah Man, atau sumber daya
manusia

(SDM).

Bagi

organisasi,

SDM

sangat

penting

dalam

mempertahankan eksistensinya. Dengan demikian, SDM merupakan bentuk
investasi yang paling berharga bagi sebuah organisasi (human investment).
Oleh sebab itu, agar kinerja organisasi selalu meningkat, Setditjen KPAII
selalu meningkatkan kompetensi pegawainya melalui berbagai pelatihan.
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Tabel III.4.1.a Target dan Realisasi IKU “Pegawai yang mengikuti
pelatihan” dari Sasaran Strategis 4
Sasaran
Strategis

2015
IKU

T

R

2016
C

T

R

(%)

Meningkatkan Pegawai
kompetensi

yang

aparatur di

mengikuti

lingkungan

pelatihan

80

114

2017
C

T

R

(%)

142,5

100

100

100

C
(%)

50

50

100

Satuan
IKU
Orang

Ditjen KPAI

Berdasarkan tabel III.4.1.a dapat diketahui jika pada tahun 2017,
Setditjen KPAII berhasil memenuhi target sebesar 100%. Jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat capaian yang melebihi target,
yaitu pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Setditjen KPAII berhasil
merealisasikan 114 orang pegawai yang mengikuti pelatihan, melebihi target
yang ditetapkan sebanyak 80 orang.
Pada tahun 2017, pelaksanaan pelatihan untuk para pegawai dilakukan
melalui keikutsertaan dalam Diklat teknis dan generik, yaitu Diklat PIM Tk.
II; pelatihan Bendahara; dan bimbingan teknis Arsiparis.
Alokasi pagu anggaran yang terkait IKU “Pegawai yang mengikuti
pelatihan” adalah Rp. 155.197.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus
sembilan puluh tujuh ribu Rupiah), dengan realisasi anggaran mencapai Rp.
152.941.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh
satu ribu Rupiah), atau 98,55%.
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Tabel III.4.1.b Target IKU ”Pegawai yang mengikuti pelatihan” Sesuai Renstra
Setditjen KPAII Tahun 2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU

Meningkatkan

Pegawai

kompetensi

yang

aparatur di

mengikuti

lingkungan Ditjen

pelatihan

2015

2016

2017

2018

2019

80

100

50

60

70

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
264

Orang

(73,3%)

KPAI

Berdasarkan tabel III.4.1.b, secara kumulatif dari tahun 2015 hingga
2019, target indikator ”Pegawai yang mengikuti pelatihan” sebanyak 360
orang. Sampai dengan tahun 2017, realisasi IKU dimaksud secara kumulatif
adalah 264 orang, atau tercapai 73,3%.
Dengan demikian, masih ada 96 orang yang harus mendapat pelatihan
agar target 360 orang tercapai. Terkait hal tersebut, Setditjen KPAII optimis
dapat memenuhi target total 360 orang dengan cara memaksimalkan capaian
target masing-masing sebanyak 60 orang dan 70 orang pada tahun 2018 dan
2019.

Untuk

mewujudkan

hal

tersebut,

Setditjen

KPAII

akan

menyelenggarakan pelatihan untuk pegawai, dengan tema pelatihan yang
dapat menunjang keberhasilan pekerjaan di kantor, bekerja sama dengan Biro
Kepegawaian Kementerian Perindustrian maupun unit-unit kerja lainnya.
2. Pegawai yang mengikuti assessment (target: 60 orang)
Assessment dilakukan untuk seluruh pegawai di lingkungan Ditjen KPAII.
Assessment tersebut dibutuhkan untuk mengetahui potensi yang ada di setiap
individu. Dengan demikian, setiap pegawai dapat ditempatkan pada posisi
yang sesuai dengan kemampuannya (right man on the right place).
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Tabel III.4.2.a Target dan Realisasi IKU “Pegawai yang mengikuti
assessment” dari Sasaran Strategis 4
2015

Sasaran

IKU

Strategis

T

R

2016
C

T

R

(%)

Meningkatkan Pegawai
kompetensi

yang

aparatur di

mengikuti

lingkungan

assessment

-

-

2017
C

T

R

(%)

-

-

-

-

C
(%)

60

61

101,7

Satuan
IKU
Orang

Ditjen KPAI

IKU “Pegawai yang mengikuti assessment” adalah indikator baru yang
ada sejak tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, “Pegawai yang
mengikuti assessment” belum menjadi indikator sehingga tidak dapat
dilakukan evaluasi untuk tahun tersebut. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Setditjen KPAII, pada tahun 2017, Setditjen KPAII ditargetkan untuk
melakukan asessement kepada 60 orang pegawai, dengan tujuan untuk
memetakan potensi dan kemampuan yang ada di setiap pegawai. Setelah
pelaksanaan assessment, setiap pegawai akan ditempatkan pada posisi yang
sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Assessment pegawai
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran pegawai PNS dan NonPNS, dengan total sebanyak 61 orang. Dengan demikian, Setditjen KPAII
berhasil melampaui target yang diperjanjikan, dengan realisasi mencapai
101,7%.
Pagu anggaran yang terkait IKU “Pegawai yang mengikuti assessment”
adalah sebesar Rp. 248.470.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat
ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 247.794.000,(dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu
Rupiah), atau 99,73%.
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Tabel III.4.2.b Target IKU ”Pegawai yang mengikuti assessment” Sesuai Renstra
Setditjen KPAII Tahun 2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU

Meningkatkan

Pegawai

kompetensi

yang

aparatur di

mengikuti

lingkungan Ditjen

assessment

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

60

60

60

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
61

Orang

KPAI

Sesuai dengan Renstra Setditjen KPAII tahun 2015-2019, indikator
“Pegawai yang mengikuti assessment” ditargetkan sebanyak 180 orang
selama tahun 2017 hingga 2019. Sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016,
assessment pegawai belum menjadi indikator didalam Renstra Setditjen KPAII.
Progress hingga tahun 2017 adalah telah dilaksanakan assessment kepada 61
orang, dengan realisasi sebesar 101,7%. Dengan demikian, pada tahun 2018
dan 2019, Setditjen KPAII diharuskan mengadakan assessement paling sedikit
kepada masing-masing 60 orang akan target total 180 orang pada tahun 20172019 dapat tercapai.
Setditjen KPAII optimis akan dapat memenuhi target dimaksud. Hal itu
disebabkan assessment merupakan hal yang penting demi efektivitas
organisasi sehingga akan diadakan hingga tahun 2019.
3. Pegawai yang mendapat informasi hasil diklat luar negeri (knowledge
sharing) (target: 150 orang)
Knowledge sharing merupakan bentuk kegiatan dengan konsep
pembelajaran

bersama.

Setiap

pegawai

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian yang mengikuti pelatihan atau tugas belajar di luar negeri
maupun di dalam negeri, diminta untuk membagi ilmu yang didapatkan
kepada seluruh pegawai yang berminat. Melalui konsep knowledge sharing
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tersebut diharapkan dapat merangsang semangat untuk selalu belajar serta
berbagi pengetahuan di lingkungan pegawai Kementerian Perindustrian.
Tabel III.4.3.a Target dan Realisasi IKU “Pegawai yang mendapat
informasi hasil diklat luar negeri (knowledge sharing) dari Sasaran
Strategis 4
Sasaran
Strategis

2015
IKU

T

R

2016
C

T R

(%)

Meningkatkan Pegawai
kompetensi

yang

aparatur di

mendapat

lingkungan

informasi

Ditjen KPAI

hasil diklat

-

-

2017

C

T

R

(%)

-

-

-

-

C
(%)

150

195

130

Satuan
IKU
Orang

luar negeri
(knowledge
sharing)

Pada tahun 2015 dan 2016, “Pegawai yang mendapat informasi hasil
diklat luar negeri (knowledge sharing)” belum menjadi IKU. IKU tersebut baru
ada pada tahun 2017 dengan target 150 orang pegawai yang mendapat
informasi hasil diklat luar negeri (knowledge sharing). Berdasarkan dokumen
Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII, pada tahun 2017, target pegawai yang
mendapatkan diseminasi dari hasil diklat luar negeri sebanyak 150 orang
dengan capaian sebesar 195 orang, atau berhasil melampaui target.
Pada tahun 2017, telah diselenggarakan sejumlah kegiatan knowledge
sharing, yaitu:
1. Knowledge Sharing "International Environmental and Economic Forum:
Action for the Future and Moving toward a Virtuous Circle for Sustainable
Development (2)”;
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2. Knowledge sharing tentang "Developed Market Oriented Export Promotion
Strategy/Marketing Strategy"; dan
3. Knowledge sharing tentang "Branding and Marketing of Products Utilizing
Local Resources".
Pagu anggaran yang terkait dengan IKU “Pegawai yang mendapat
informasi hasil diklat luar negeri (knowledge sharing)” adalah Rp.
197.824.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh
empat ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 195.377.471,- (seratus
sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh
puluh satu Rupiah), atau 98,76%.
Tabel III.4.3.b Target IKU ”Pegawai yang mendapat informasi hasil diklat luar
negeri (knowledge sharing)” Sesuai Renstra Setditjen KPAII Tahun 2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU

Meningkatkan

Pegawai

kompetensi

yang

aparatur di

mendapat

lingkungan Ditjen

informasi

KPAI

hasil diklat

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

150

160

170

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
195

Orang

(130%)

luar negeri
(knowledge
sharing)

Sesuai dengan Renstra Setditjen KPAII tahun 2015-2019, indikator
“Pegawai yang mendapat informasi hasil diklat luar negeri (knowledge
sharing)” ditargetkan sebanyak 480 orang selama tahun 2017 hingga 2019.
Sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016, knowledge sharing belum menjadi
indikator didalam Renstra Setditjen KPAII. Progress hingga tahun 2017 adalah
telah dilaksanakan assessment kepada 195 orang, dengan realisasi sebesar
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130%. Agar target tahun 2017-2019 tercapai, maka pada tahun 2018 dan
2019 Setditjen KPAII diharuskan mengadakan knowledge sharing dengan
peserta masing-masing sebanyak 160 orang dan 170 orang.
Setditjen KPAII optimis akan dapat memenuhi target dimaksud. Hal itu
disebabkan knowledge sharing merupakan kegiatan yang krusial untuk
meningkatkan kapasitas pengetahuan pegawai Kementerian Perindustrian
sehingga akan diadakan hingga tahun 2019.
4. Pegawai yang mendapat informasi kebijakan di bidang ketahanan industri
dan kerjasama internasional (target: 40 orang)
Diseminasi informasi kebijakan di bidang ketahanan industri dan
kerjasama internasional dilakukan agar setiap pegawai di lingkungan
Kementerian Perindustrian mengetahui setiap kebijakan yang dihasilkan
pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pengambilan keputusan ataupun
policy dapat didasarkan kepada kebijakan yang ada.
Tabel III.4.4.a Target dan Realisasi IKU “Pegawai yang mendapat
informasi kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerjasama
internasional” dari Sasaran Strategis 4
Sasaran
Strategis

2015
IKU

T

R

2016
C

T R

(%)

Meningkatkan Pegawai yang
kompetensi

mendapat

aparatur di

informasi

lingkungan

kebijakan di

Ditjen KPAI

bidang

-

-

2017

C

T

R

(%)

-

-

ketahanan
industri dan
kerjasama
internasional

57

-

-

C
(%)

40

40

100

Satuan
IKU
Orang

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII, tahuin 2017,
Setditjen ditargetkan melaksanakan diseminasi kepada 40 pegawai. Pada
tahun 2017, telah dilaksanakan “Forum Diseminasi Kebijakan di Bidang
Ketahanan Industri dan Kerjasama Internasional: Penyusunan Perjanjian
Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional”, dengan jumlah pegawai yang memperoleh
diseminasi sebanyak 40 orang. Dengan demikian, Setditjen KPAII berhasil
memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII tahun 2017.
Alokasi anggaran yang baru terkait dengan komponen 1858.950.068
(Diseminasi kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerjasama
internasional) adalah Rp. 121.392.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus
sembilan puluh dua ribu Rupiah). Berdasarkan data di aplikasi E-mon
Kementerian Perindustrian, sampai dengan Triwulan IV, realisasi anggaran
terkait Sasaran Strategis 4 indikator ke-4 ini adalah sebesar Rp. 119.777.845,(seratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus
empat puluh lima Rupiah), atau 98,67%.
Tabel III.4.4.b Target IKU ” Pegawai yang mendapat informasi kebijakan di bidang
ketahanan industri dan kerjasama internasional” Sesuai Renstra Setditjen KPAII
Tahun 2015-2019
Realisasi
Sasaran
Strategis

Target 2015-2019
IKU

Meningkatkan

Pegawai yang

kompetensi

mendapat

aparatur di

informasi

lingkungan

kebijakan di

Ditjen KPAI

bidang

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

40

50

60

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
40
(100%)

ketahanan
industri dan
kerjasama
internasional
58

Orang

Sesuai dengan Renstra Setditjen KPAII tahun 2015-2019, indikator
“Pegawai yang mendapat informasi kebijakan di bidang ketahanan industri
dan kerjasama internasional” ditargetkan sebanyak 150 orang selama tahun
2017 hingga 2019. Sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016, “Pegawai yang
mendapat informasi kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerjasama
internasional” belum menjadi indikator didalam Renstra Setditjen KPAII.
Progress hingga tahun 2017 adalah telah dilaksanakan assessment kepada 40
orang, atau realisasi sebesar 100%. Agar target tahun 2017-2019 tercapai,
maka pada tahun 2018 dan 2019 Setditjen KPAII diharuskan mengadakan
knowledge sharing dengan peserta masing-masing sebanyak 50 orang dan 60
orang.
Setditjen KPAII optimis akan dapat memenuhi target dimaksud. Hal itu
disebabkan diseminasi informasi kebijakan merupakan kegiatan yang krusial
untuk

meningkatkan

kapasitas

pengetahuan

pegawai

Perindustrian sehingga akan diadakan hingga tahun 2019.
Grafik Capaian Sasaran Strategis 4, 2015-2017
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Kementerian

5.

Sasaran Strategis 5
Mengelola anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Ditjen KPAII secara efisien
dan akuntabel.
Indikator Kinerja:
1. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Ditjen KPAII (target:
Capaian standar tertinggi).
Dalam suatu organisasi, perencanaan yang akurat menjadi salah satu
prasyarat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan perencanaan
yang tepat, maka arah perjalanan organisasi dapat dikontrol agar bekerja
untuk mencapai target. Selain itu, penganggaran dibutuhkan untuk
menunjang jalannya kegiatan. Penganggaran yang tepat juga dapat membuat
organisasi menjadi lebih efisien. Efisiensi tersebut berarti setiap sumber
daya modal yang dipakai untuk kegiatan adalah yang bertujuan untuk
mencapai target. Dengan demikian, tidak ada uang yang terbuang sia-sia.
Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) diukur melalui IKU
“Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Ditjen KPAII”.
Tabel III.5.1.a Target dan Realisasi IKU “Tingkat akuntabilitas laporan
keuangan dan BMN Ditjen KPAII” dari Sasaran Strategis 5

Sasaran
Strategis

IKU

2015
R

T

R

T

R

Capaian

-

Capaian

84

Capaian

87

Tingkat

anggaran dan

akuntabilitas standar
laporan

Negara (BMN)

keuangan

Ditjen KPAII

dan BMN

secara efisien

Ditjen KPAII

2017

T

Mengelola
Barang Milik

2016

tertinggi

standar

standar

tertinggi

tertinggi

dan akuntabel

60

Satuan IKU
Nilai (capaian
standar tertinggi)

Pada tabel III.5.1.a. dapat diketahui jika pada tahun 2017, Setditjen
KPAII berhasil mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Setditjen KPAII. Capaian kinerja keuangan dan BMN Ditjen KPAII tahun 2017
sebesar 87 adalah berdasarkan penilaian Tim Penilai Laporan Keuangan dan
BMN Biro Keuangan Kementerian Perindustrian. Jika dibandingkan dengan
tahun 2016, nilai Laporan Keuangan dan BMN Ditjen KPAII mengalami
peningkatan dari nilai 84 pada tahun 2016 menjadi 87 pada tahun 2017, atau
meningkat sebanyak 3 poin. Hal itu membuktikan pengelolaan keuangan dan
BMN di Ditjen KPAII telah berjalan baik.
Adapun tujuan dilakukannya penilaian Laporan Keuangan di
lingkungan Kementerian Perindustrian, antara lain, untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan di tingkat Satker, Eselon I, dan Kementerian
Perindustrian, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang telah dicapai 9 kali (2008-2016). Unsur dan bobot penilaian
Laporan Keuangan didasarkan atas sejumlah hal, yaitu: Kesesuaian SAP;
Kecukupan Informasi, Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, dan
Efektivitas Pengendalian Intern. Hasil nilai total atas komponen Laporan
Keuangan dan BMN Ditjen KPAII tahun 2016 adalah 13,05% yang berada
pada peringkat 6 dari 9.
Pagu anggaran yang terkait IKU “Tingkat akuntabilitas laporan
keuangan dan BMN Ditjen KPAII” adalah sebesar Rp. 524.573.000,- (lima
ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah), dengan
realisasi mencapai Rp. 504.842.716,- (lima ratus empat juta delapan ratus
empat puluh dua ribu tujuh ratus enam belas Rupiah), atau 96,24%.
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Tabel III.5.1.b Target IKU ” Tingkat akuntabilitas laporan
keuangan dan BMN Ditjen KPAII” Sesuai Renstra Setditjen KPAII
Tahun 2015-2019
Realisasi
Sasaran
Strategis

Target 2015-2019
IKU
2015

2016

2017

2018

2019

Mengelola

Tingkat

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

anggaran dan

akuntabilitas

standar

standar

standar

standar

standar

Barang Milik

laporan

nilai

nilai

nilai

nilai

nilai

Negara (BMN)

keuangan

tertinggi

tertinggi

tertinggi

tertinggi

tertinggi

Ditjen KPAII

dan BMN

secara efisien

Ditjen KPAII

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
87

Nilai

dan akuntabel

Berdasarkan tabel III.5.1.b, secara kumulatif dari tahun 2015 hingga
2019, target indikator ”Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN
Ditjen KPAII” adalah nilai dengan capaian tertinggi. Hingga 2017, progress
kumulatif target IKU “Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Ditjen
KPAII” berdasarkan Renstra Setditjen KPAII telah mencapai 87. Untuk
mencapai nilai capaian tertinggi pada tahun 2019, maka diperlukan sejumlah
effort, antara lain, mencakup hal-hal berikut:
1. Melakukan penginputan data pada aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS)
dalam mendukung tupoksi Ditjen KPAII dalam tiap bulannya;
2. Melaksanakan penginputan data BMN dan persediaan setiap bulannya pada
aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK);
3. Melakukan penginputan data keuangan setiap bulannya pada aplikasi Sistem
Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA).

62

2. Tersusunnya

peta

resiko

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP), (target: 1 dokumen).
Setiap kegiatan memiliki potensi resiko terjadi kegagalan. Bagi
organisasi modern, adalah sangat penting untuk mengelola resiko tersebut.
Mitigasi resiko dapat membantu mengurangi potensi kegagalan kegiatan
tersebut.
Tabel III.5.2.a Target dan Realisasi IKU “Tersusunnya peta resiko Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah” dari Sasaran Strategis 5
Sasaran
Strategis

2015
IKU

T

Tersusunnya

anggaran

peta resiko

dan Barang

Sistem

Milik Negara

Pengendalian

KPAII secara

C

T

R

(%)

Mengelola

(BMN) Ditjen

R

2016

-

-

2017
C

T

R

(%)

-

-

-

-

C
(%)

1

1

100

Satuan
IKU
Dokum
en

Intern
Pemerintah

efisien dan
akuntabel

IKU “Tersusunnya peta resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”
merupakan indikator baru yang mulai ada sejak tahun 2017. Oleh sebab itu,
tahun 2015 dan 2016, IKU dimaksud tidak dapat dilakukan evaluasi. Pada
tahun 2017, target IKU “Tersusunnya peta resiko Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah” adalah tercapainya 1 (satu) dokumen terkait pelaksanan SPIP
Ditjen KPAII. Pada 2017 telah dihasilkan matrik resiko dan peta resiko Ditjen
KPAII sehingga capaian IKU dimaksud adalah 100%.
Alokasi pagu anggaran terkait pelaksanaan SPIP Ditjen KPAII adalah Rp.
151.942.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua
ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 149.875.125,- (seratus empat
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puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh
lima ribu Rupiah), atau 98,64%.
Grafik Capaian Sasaran Strategis 5, 2015-2017

6.

Sasaran Strategis 6
Menyelenggarakan layanan bulanan yang tepat sasaran.
Indikator Kinerja:
1. Layanan (12 bulan) (target: 100 Persentase)
Layanan bulanan Setditjen KPAII dinilai berdasarkan tingkat kepuasan
layanan

perkantoran,

mencakup

pembayaran

gaji

dan

tunjangan;

penyelenggaraan operasional; dan pemeliharaan perkantoran. Dengan
adanya layanan perkantoran yang tepat sasaran dan tepat waktu, diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas para pegawai.
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Tabel III.6.1.a Target dan Realisasi IKU “Layanan (12 bulan)”
dari Sasaran Strategis 6
2015
Sasaran Strategis

IKU

T

R

2016
C

T

R

(%)
Menyelenggarakan

Layanan

layanan bulanan

(12

yang tepat sasaran

bulan)

100

100

2017
C

T

R

(%)

100

100

100

100

C

Satuan
IKU

(%)
100

100

100

Persenta
se

Dari tabel III.6.1.a dapat diketahui jika Setditjen KPAII berhasil memenuhi
target IKU “Layanan (12 bulan)” sebesar 100% selama tahun 2015 hingga
2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa layanan perkantoran di Setditjen
KPAII maupun Ditjen KPAII berjalan dengan lancar. Sebagaai contoh,
pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai di Ditjen KPAII sepanjang
tahun 2017 tidak pernah mengalami keterlambatan. Selain itu, telah
dilakukan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik, seperti
renovasi kamar mandi pegawai dengan tujuan meningkatkan aspek
kesehatan dan kebersihan di Ditjen KPAII.
Alokasi pagu anggaran terkait dengan IKU “Layanan (12 bulan)” adalah
sebesar Rp. 20.167.712.000,- (dua puluh milyar seratus enam puluh tujuh
juta tujuh ratus dua belas ribu Rupiah), dengan jumlah realisasi mencapai
Rp. 16.684.974.900,- (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat
juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah), atau
82,7%.
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Tabel III.6.1.b Target IKU ”Tersusunnya dokumen penyusunan
dan evaluasi perjanjian internasional” Sesuai Renstra Setditjen
KPAII Tahun 2015-2019
Realisasi
Target 2015-2019
Sasaran Strategis

IKU

Menyelenggarakan

Layanan

layanan bulanan

(12 bulan)

2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

Kumulatif

Satuan

hingga

IKU

2017
100

Persentase

yang tepat sasaran

Tabel III.6.1.b menggambarkan target IKU “Layanan (12 bulan)”
tahun 2015 hingga 2019. Seperti dapat dilihat pada tabel dimaksud,
Setditjen KPAII berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra
Setditjen KPAII tahun 2015-2019 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
Sampai dengan tahun 2017, capaian IKU “Layanan (12 bulan)”
telah tercapai sebesar 100%. Untuk tahun 2018 dan 2019, Setditjen KPAII
akan dapat memenuhi target IKU dimaksud dengan cara melakukan
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu, serta
meningkatkan layanan perkantoran.
III.2. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Secara umum, Setditjen KPAII dapat menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik. Hasil analisis terhadap pencapaian target kinerja berdasarkan
Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII tahun 2017, maka dapat disimpulkan jika dari
total 12 (dua belas) indikator kinerja utama (IKU), seluruh IKU tersebut telah
berhasil dicapai sesuai target. Dengan demikian, tingkat keberhasilan pencapaian
kinerja berdasarkan IKU Setditjen KPAII tahun 2017 adalah sebesar 100%.
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III.3 Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen KPAII
Berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang efisiensi
belanja barang kementerian/lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara tahun anggaran 2017, setiap kementerian lembaga diharuskan
untuk melakukan penghematan anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut pagu
anggaran Sekretariat Ditjen KPAII berubah menjadi Rp.24.961.152.000,- (dua puluh
empat miliyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu
rupiah).
Berdasarkan data e-mon Intranet Kementerian Perindustrian menunjukkan
jumlah realisasi anggaran Sekretariat Ditjen KPAII pada tahun 2017 adalah Rp
21.086.342.465,- (dua puluh satu milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat
puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah), atau 84,48%. Pada tahun
2017 terdapat dana sebesar Rp. 3,1 milyar yang tidak dapat terserap dikarenakan
kelebihan penganggaran tunjangan kinerja.
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Bab IV
Penutup

IV.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Ditjen KPAII tahun 2017,
secara umum dapat dikemukakan :
1. Dari total 12 (dua belas) indikator kinerja utama (IKU), seluruh IKU tersebut
berhasil dicapai sesuai target. Dengan demikian, tingkat keberhasilan pencapaian
kinerja berdasarkan Perkin Setditjen KPAII tahun 2017 adalah sebesar
103,29%. Hal tersebut membuktikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Setditjen KPAII, secara umum, sudah berjalan baik;
2. Pada tahun 2017, realisasi anggaran kegiatan Setditjen KPAII adalah sebesar Rp
21.086.342.465,- (dua puluh satu milyar delapan puluh enam juta tiga ratus
empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah), atau 84,48%. Pada
tahun 2017 terdapat dana sebesar Rp. 3,1 milyar yang tidak dapat terserap
dikarenakan kelebihan penganggaran tunjangan kinerja.
IV.2. Permasalahan dan Kendala
Beberapa kendala yang dihadapi didalam melaksanakan kegiatan dan
pencapaian kinerja Setditjen KPAII tahun 2017, meliputi:
1. Terkait kegiatan knowledge sharing, terdapat sejumlah kendala, yaitu:
- Kesulitan mencari narasumber karena tidak semua alumni training di luar
negeri bersedia untuk menjadi narasumber;
- Banyak training luar negeri yang bersifat teknis sehingga kurang tepat
diangkat sebagai materi knowledge sharing;
2. Terkait penerbitan bulletin Going Globally, sejumlah kendala yang ada, yaitu:
Minat menulis artikel di lingkungan Ditjen KPAII masih rendah sehingga dalam
proses penulisan artikel masih melibatkan tim penulis dari luar Ditjen KPAII;
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3. Terkait pembahasan RPP Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri,
penyusunan bab penyelamatan industri masih terkendala pada penentuan
indikator konjungtur perekonomian dunia;
4. Adanya kekurangan sumber daya aparatur sehingga mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan;
5. Adanya pemotongan anggaran khususnya pada bagian pelatihan aparatur
sehingga target aparatur yang dilatih menjadi tidak terpenuhi;
6. Perencanaan diklat aparatur belum jelas penentuan pihak ke-3nya sehingga
membutuhkan waktu yang lama untuk mencari jasa penyedia diklat dimaksud;
7. Pelaksanaan anggaran tidak mengikuti RPK dan RPA yang telah disuun; dan
8. Spesifikasi pengadaan barang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
IV.3. Rekomendasi
Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa masukan berikut kiranya dapat
digunakan sebagai acuan

bagi perbaikan kinerja Setditjen KPAII dimasa

mendatang, yaitu :
1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian
Perindustrian. Misalnya Biro Perencanaan terkait dengan pembahasan review
dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Matriks Rencana Aksi, dan
lainnya; dan Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan pembahasan
Rancangan PP Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga lain, khususnya
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, dan Sekretariat
Negara, terkait dengan pembahasan Rancangan PP Tindakan Pengamanan dan
Penyelamatan Industri;
3. Menyegerakan proses pertanggungjawaban kegiatan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan;
4. Menyusun perencanaan training pada awal tahun termasuk rencana
penyedianya;
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5. Perlu koordinasi dengan Biro Kepegawaian tentang estándar training yang
diikui dan dilakukan;
6. Pengadaan barang dilakukan pada awal tahun.
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LAMPIRAN

Rekapitulasi Capaian Kinerja Setditjen KPAII Tahun 2017
No.
1.

Indikator Kinerja
Utama
Tingkat kepuasan

Target

Satuan

80

Persen

Capaian

Keterangan

(%)
100

Tingkat kepuasan mengalami penurunan

pemangku

disebabkan karena adanya perubahan

kepentingan internal

perhitungan survey sebagai akibat

dan eksternal

perubahan indikator kinerja organisasi.
Tahun 2017, hasil survey merupakan
gabungan dari survey eksternal (untuk
mengetahui tingkat kepuasan pelayanan
Ditjen KPAII) dan survey internal (untuk
mengetahui tingkat kepuasan pelayanan
Setditjen KPAII).

2.

Nilai SAKIP (Setditjen

75

Nilai

• 106,1

Hasil penilaia SAKIP tahun 2016 Ditjen

KPAII dan Ditjen

(Setditjen

KPAII yang dilaksanakan pada tanggal 12

KPAII)

KPAII)

Juni 2017.

• 105 (Ditjen
KPAII)
3.

Tersusunnya

1

Persen

100

Draft RPP Tindakan Pengamanan dan

rancangan peraturan

Penyelamatan Industri telah tersusun dan

perundangan

akan dilanjutkan dengan pembahasan bab
penyelamatan industri.

4.

Tersusunnya media

2

Paket

100

Pada tahun 2017, telah diterbitkan

informasi dan

buletin Going Globally sebanyak 2 (dua)

promosi Ditjen KPAII

edisi, yaitu Edisi Semester I dan Edisi
Semester II

5.

Tersusunnya
dokumen

1

Dokume
n

100

Tahun

2017,

melakukan

Setditjen

KPAII

fasilitasi

penyusunan dan

persetujuan

evaluasi perjanjian

(sembilan) mitra asing yaitu:

internasional

1. MoU

internasional

antara

telah

penyusunan
dengan

9

Kementerian

No.

Indikator Kinerja
Utama

Target

Satuan

Capaian

Keterangan

(%)

Perindustrian dengan Kementerian
Perdagangan, Industri dan Energi
Republik Korea mengenai kerjasama
industri;
2. MoU

antara

Ditjen

ILMATE

Kementerian Perindustrian dengan
Mitsubishi Motors Corp tentang studi
bersama dan sosialisasi penggunaan
mobil listrik di Indonesia;
3. MoU

antara

Perindustrian
University

Kementerian
dengan

Belgia

Ghent
mengenai

Kerjasama teknik di bidang industri
hilir kakao;
4. MoU

antara

Kementerian

Perindustrian dengan IPD Jerman
tentang

peningkatan

produk food

ingredients

kapasitas
berbasis

ekspor;
5. Joint Statement antara Ditjen KPAII
dengan

Pemerintah

Prefektur

Wakayama Jepang tentang kerjasama
teknik bidang industri;
6. Record

of

Discussions

antara

Kementerian Perindustrian dengan
JICA mengenai proyek pengembangan
laboratorium pengujian elektronika
dan industri LED;
7. MoU antara BPPI dengan Hiroshima

No.

Indikator Kinerja
Utama

Target

Satuan

Capaian

Keterangan

(%)
University

tentang

kerjasama

di

bidang pertukaran informasi dan
pertukaran tenaga peneliti;
8. MoU antara BBLM dengan KITECH
Korea Selatan tentang

kerjasama

material science and technology;
9. Letter of Intent antara Politeknik AKA
Bogor

dengan

Department

of

Packaging and Materials Technology
Faculty of Agro-Industry Kasetstart
University Thailand.
6.

Pegawai yang

50

Orang

100

mengikuti pelatihan

Pelaksanaan pelatihan untuk para
pegawai dilakukan melalui keikutsertaan
dalam Diklat teknis dan generik, yaitu
Diklat PIM Tk. II; pelatihan Bendahara;
dan bimbingan teknis Arsiparis

7.

Pegawai yang

60

Orang

101,7

mengikuti assessment

Assessment pegawai dilaksanakan
sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran
pegawai PNS dan Non-PNS, dengan total
sebanyak 61 orang

8.

Pegawai yang

150

Orang

130

Pada tahun 2017, telah diselenggarakan

mendapat informasi

sejumlah kegiatan knowledge sharing,

hasil diklat luar

yaitu:

negeri (knowledge
sharing)

1. Knowledge

Sharing

"International

Environmental and Economic Forum:
Action for the Future and Moving
toward a Virtuous Circle for Sustainable
Development (2)”;

No.

Indikator Kinerja
Utama

Target

Satuan

Capaian

Keterangan

(%)

2. Knowledge sharing tentang "Developed
Market Oriented Export Promotion
Strategy/Marketing Strategy"; dan
3. Knowledge sharing tentang "Branding
and Marketing of Products Utilizing
Local Resources".
9.

Pegawai yang

40

Orang

100

Telah dilaksanakan “Forum Diseminasi

mendapat informasi

Kebijakan di Bidang Ketahanan Industri

kebijakan di bidang

dan Kerjasama Internasional: Penyusunan

ketahanan industri

Perjanjian Internasional Berdasarkan

dan kerjasama

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

internasional

tentang Perjanjian Internasional” untuk
40 orang pegawai

10.

Tingkat akuntabilitas

Capaian

laporan keuangan

standar

dan BMN Ditjen

Nilai

87

Laporan Keuangan dan BMN Ditjen KPAII
mengalami peningkatan dari nilai 84 pada

tertinggi

tahun 2016 menjadi 87 pada tahun 2017

KPAII
11.

Tersusunnya peta

1

resiko Sistem

Dokume

100

n

Pada 2017 telah dihasilkan matrik resiko
dan peta resiko Ditjen KPAII

Pengendalian Intern
Pemerintah

12.

Layanan (12 bulan)

100

Persen

100

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
secara tepat waktu, layanan perkantoran
sehari-hari.

