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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 mempunyai visi membawa
Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh Dunia. Untuk itu, seluruh unit kerja
eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian harus bersinergi dan bekerjasama
dalam mewujudkan visi tersebut. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal Kementerian
Perindustrian mempunyai peranan penting untuk mengkoordinasikan programprogram Kementerian serta memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada para
stakeholder.
Biro Umum sebagai unit kerja eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal juga
harus mendukung peran tersebut dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan di bidang
sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi. Fasilitasi dan pelayanan yang
diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan dan mendukung kinerja para
stakeholder.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Biro Umum dihadapkan pada
situasi dan lingkungan organisasi yang dinamis. Perubahan struktur organisasi serta
program akselerasi industri yang dicanangkan oleh pimpinan Kementerian
Perindustrian harus didukung dengan program-program yang ada di seluruh unit kerja.
Untuk itu, rencana strategis 2015-2019 yang telah disusun juga harus disesuaikan
dengan perubahan yang terjadi.

B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan rencana strategis Biro Umum tahun 2015-2019 dimaksudkan
untuk memberikan panduan bagi Biro Umum dalam melaksanakan kegiatan tahunan
dalam rangka mencapai visi organisasi. Dengan demikian maka setiap kegiatan
tahunan yang direncanakan akan mengacu pada rencana strategis yang telah disusun
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sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi yang
telah ditetapkan.
C. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

RI

Nomor

:

105/M-

IND/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor : 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015, Biro
Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi di bidang ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah
tangga serta pengelolaan perlengkapan/barang milik negara dan layanan pengadaan
barang/jasa di lingkungan kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro
Umum menyelenggarakan fungsi :
1. pelaksanaan urusan tata usaha dan dukungan administrasi Menteri, Sekretaris
Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
2. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan
kementerian;
3. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan
dokumentasi di lingkungan kementerian;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga kementerian;
5. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan di
lingkungan kementerian serta pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal;
6. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa di
lingkungan kementerian; dan
7. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja,
tata usaha, dan rumah tangga biro.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Umum dipimpin oleh
Kepala Biro yang membawahi 4 (empat) unit Eselon III, yaitu:
1.

Bagian Tata Usaha Pimpinan

2

Rencana Strategis Biro Umum 2015-2019

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha
dan dukungan administrasi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf
Khusus serta penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan di
lingkungan kementerian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha
Pimpinan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk
pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan
pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Menteri;
b. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk
pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan
pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Sekretaris
Jenderal;
c. pelaksanaan urusan tata usaha, penyiapan bahan telaahan, penyajian data dan
informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta
penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri; dan
d. penyiapan bahan pembinaan keprotokolan dan pelaksanaan penyusunan
agenda kegiatan, pengelolaan pengawalan dan pendampingan, koordinasi
lapangan dengan instansi terkait pada kegiatan kunjungan menteri/pimpinan,
serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar
nasional.
Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari 4 (empat) Sub bagian, yaitu:
a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
d. Subbagian Protokol.

2.

Bagian Administrasi
Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan
pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan
kementerian serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan
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pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro. Dalam melaksanakan
tugasnya, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan persuratan dan tata
naskah dinas di lingkungan kementerian;
b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan kementerian serta administrasi jabatan fungsional
arsiparis; dan
c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
Bagian Administrasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:
a. Subbagian Persuratan dan Tata Naskah Dinas;
b. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi; dan
c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

3. Bagian Rumah Tangga
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga
kementerian.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bagian

Rumah

Tangga

menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana, renovasi
gedung

pusat

dan

daerah,

penyiapan

sarana

dan

prasarana

rapat/pertemuan/upacara, dan pengelolaan keamanan serta ketertiban kantor;
b. pelaksanaan urusan administrasi dan pengelolaan operasional, pemeliharaan
dan perbaikan kendaraan dinas, pengurusan dokumen perjalanan dinas luar
negeri dan administrasi perjalanan dinas pimpinan, mutasi, dan pensiun di
lingkungan kementerian; dan
c. pelaksanaan urusan layanan kesehatan dan penunjang kesehatan, pengelolaan
sarana kebugaran, penitipan anak dan klinik laktasi, serta koordinasi dan
fasilitasi kegiatan olah raga di lingkungan kementerian.
Bagian Rumah Tangga terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:
a. Subbagian Urusan Dalam;
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b. Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas; dan
c. Subbagian Layanan Kesehatan dan Umum Lainnya.

4. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan di
lingkungan kementerian, pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal,
serta penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa di
lingkungan kementerian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan analisis, dan penyusunan rencana
kebutuhan barang milik negara di lingkungan kementerian;
b. penyiapan bahan pembinaan, analisis, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
di lingkungan kementerian; dan
c. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara
sekretariat jenderal.
Bagian Perlengkapan terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu:
a. Subbagian Analisis dan Perencanaan Kebutuhan;
b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan
c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

5.

Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional yang ada di Biro Umum, adalah :
1.

Jabatan Fungsional Arsiparis, membantu tugas-tugas pimpinan dalam
penyelenggaraan kearsipan.

2.

Jabatan Fungsional Paramedis, membantu tugas-tugas pimpinan dalam
pelayanan kesehatan.
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Dalam menjalankan tugasnya, seluruh bagian serta kelompok Jabatan Fungsional
berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Adapun Bagan Organisasi Biro Umum Kementerian Perindustrian,
adalah sebagai berikut :

BIRO UMUM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
TATA USAHA
PIMPINAN

BAGIAN
ADMINISTRASI

BAGIAN
RUMAH TANGGA

BAGIAN
PERLENGKAPAN
DAN LAYANAN
PENGADAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA MENTERI

SUBBAGIAN
PERSURATAN DAN
TATA NASKAH DINAS

SUBBAGIAN
URUSAN DALAM

SUBBAGIAN
ANALISIS DAN
PERENCANAAN
KEBUTUHAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKRETARIS
JENDERAL

SUBBAGIAN
KEARSIPAN DAN
DOKUMENTASI

SUBBAGIAN
ANGKUTAN DAN
PERJALANAN DINAS

SUBBAGIAN
LAYANAN
PENGADAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA STAF
AHLI

SUBBAGIAN
PROGRAM DAN TATA
USAHA

SUBBAGIAN
LAYANAN KESEHATAN
DAN UMUM LAINNYA

SUBBAGIAN
PENGELOLAAN BMN

SUBBAGIAN
PROTOKOL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Umum
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BAB II
ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Dalam rangka menyusun suatu perencanaan strategis, perlu dilakukan identifikasi
dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi. Lingkungan strategis Biro Umum
sangat erat kaitannya dengan dua hal pokok, yaitu sarana dan prasaranan kerja dan
admnistrasi dan ketatausahaan. Analisis ini diharapkan mampu memetakan kondisi saat ini
yang akan dijadikan dasar (baseline) untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

A. Kondisi Saat Ini
1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerja
a.

Gedung dan Bangunan
Gedung/Bangunan Pusat
Gedung Kementerian Perindustrian dibangun pada tahun 1982 dan secara
resmi digunakan sebagai ruang kerja pada tahun 1983. Berdasarkan hasil audit
gedung pada

tahun 2005 menyatakan bahwa

Gedung Kementerian

Perindustrian secara struktur masih baik sehingga belum memerlukan
perbaikan struktur. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah pemeliharaan secara
berkala serta renovasi dan perbaikan non struktur yang disesuaikan dengan
kebutuhan.
Seiring dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Perindustrian,
maka kebutuhan ruang kerja masing-masing unit kerja di Gedung Kementerian
Perindustrian juga berubah. Untuk itu perlu dilakukan renovasi ruang kerja
disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru.
Gedung/Bangunan Unit Kerja Daerah
Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap gedung/bangunan pada unit-unit
kerja daerah yang dilakukan pada tahun 2014-2015 dan usulan/proposal
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permintaan

bantuan

dalam

rangka

perbaikan/renovasi/pembangunan

gedung/bangunan bahwa:
1) Gedung/bangunan berupa bangunan rumah negara/asrama dalam kondisi
rusak (skala sedang-berat). Diantaranya rumah negara satker Baristand
Ambon, SMTI Makassar, dan BDI Medan.
2) Gedung/bangunan berupa bangunan rumah negara tidak tersedia, yaitu pada
satker BDI Denpasar, BDI Medan, dan SMAK Padang.
3) Gedung/bangunan berupa bangunan gedung penunjang (kantin/ruang
satpam) dalam kondisi rusak (skala ringan-berat). Diantaranya pada satker
BDI Medan.
4) Gedung/bangunan berupa bangunan gedung kantor dengan status pinjam
pakai, yaitu pada satker BPIPI.
Untuk melaksanakan perbaikan/renovasi/pembangunan satker-satker daerah
kesulitan dalam mengalokasikannya dikarenakan anggaran yang terbatas dan
banyak terserap untuk keperluan operasional kantor. Kondisi tersebut perlu
untuk ditindaklanjuti dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, efisiensi
penggunaaan BMN eksisting, kelancaran penyelenggaraan fungsi satker serta
standar barang/kebutuhan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Pada periode 2010-2014 telah dilakukan renovasi/rehabilitasi pada
gedung/bangunan satker-satker daerah, diantaranya renovasi rumah negara
ATI Makassar, SMAK Makassar, SMTI Banda Aceh, ATK Yogyakarta, serta
renovasi bangunan gedung Miniplant SMTI Banda Aceh dan bangunan gedung
kantor ATK Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2015 telah dilakukan
renovasi/rehabilitasi 2 unit rumah negara Baristand Ambon dan renovasi pagar
benteng BBPK Bandung.
b.

Sistem Tata Udara
Secara umum kondisi sistem tata udara Gedung Kementerian
Perindustrian saat ini cukup baik, meliputi 4 unit mesin chiller, 26 unit AHU, 2
unit pompa chiller dan 2 unit pompa kondensor serta 2 unit cooling tower.
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Namun demikian, diperlukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin atau
berkala.
Pada periode 2010-2014 telah dilaksanakan renovasi AHU, meliputi
pekerjaan penggantian unit dan instalasinya yang dilaksanakan secara bertahap
mengingat jumlah AHU yang berjumlah 26 unit. Kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka memepertahankan kondisi tata udara dalam gedung
yang optimal.
c.

Sistem Transportasi Gedung
Sistem transportasi gedung (lift) Kementerian Perindustrian dipasang
sejak tahun 1983. Teknologi yang digunakan masih analog serta mempunyai
konsumsi energi listrik yang tidak efisien. Seiring dengan program
penghematan energi yang dicanangkan oleh pemerintah, maka diperlukan
modernisasi lift menuju sistem digital serta teknologi hemat energi.
Pada periode 2010-2014 telah dilakukan modernisasi terhadap lift high
zone, low zone, dan lift vip. Namun demikian, pemeliharaan dan perawatan
terus dilaksanakan secara berkala untuk menjaga performa lift tetap optimal.

d.

Sistem Kelistrikan
Sistem kelistrikan Gedung Kementerian Perindustrian dipasang sejak
gedung berdiri yaitu tahun 1983. Sistem kelistrikan gedung terdiri dari 3 unit
panel induk, 21 unit panel distribusi, 3 unit trafo tegangan menengah, 2 unit
genset dan instalasi kabel 21 lantai. Karena umur teknis yang tergolong tua,
penggantian sistem kelistrikan menjadi salah satu kegiatan prioritas yang harus
dilaksanakan.
Pada periode 2010-2014 telah dilakukan penggantian trafo dan
instalasinya dikarenakan usia peralatan yang sudah tua sehingga tidak dapat
bekerja secara optimal dan menimbulkan biaya yang lebih tinggi.
Pemeliharaan dan perawatan atas sistem kelistrikan pun terus dilakukan setiap
tahunnya untuk menjaga keandalan peralatan sehingga dapat berfungsi dengan
baik.
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e.

Sistem Pencegah Kebakaran
Sistem pencegah kebakaran Gedung Kementerian Perindustrian terdiri
dari selang hidrant, alat pemadam api ringan (APAR), sprinkler, heat detector,
masker asap, alarm dan pompa. Saat ini, masker asap dan gas beracun di
gedung Kementerian Perindustrian telah tersedia, namun masih perlu
penambahan untuk memenuhi kecukupan alat pengaman kebakaran. Di
samping itu, gedung juga perlu dilengkapi dengan smoke detector sehingga
dapat mendeteksi dini jika terjadi kebakaran.

f.

Sistem Sanitasi Gedung
Sistem sanitasi gedung terdiri dari saluran pipa air bersih, saluran pipa air
kotor dan instalasi Sewage Treatment Plant (STP). Kondisi instalasi STP
masih tergolong konvensional sehingga perlu dilakukan modernisasi.

g.

Sistem Tata Suara dan Telekomunikasi
Sistem tata suara (sound system) pada ruang rapat lantai 2 dan gedung
kondisinya sudah cukup baik. Pada periode 2010-2014 telah dilakukan
penggantian sistem tata suara dengan teknologi yang lebih modern dan handal
sehingga mampu mendukung penyelenggaraan acara rapat dan pertemuan yang
sifatnya strategis bagi Kementerian Perindustrian serta untuk penyampaian
informasi yang sifatnya penting/urgent.
Sedangkan untuk sistem telekomunikasi saat ini kondisinya masih
optimal dari segi penyediaan jaringan, sedangkan dari segi penyediaan
peralatan/perangkat komunikasinya telah dilakukan penggantian pada tahun
2015. Sedangkan untuk mendukung pengelolaan keamanan dalam dan luar
gedung juga telah dilakukan penambahan unit perangkat telekomunikasi
berupa handy talky pada periode 2010-2014.

2.

Pelayanan Umum
Saat ini, tingkat pelayanan umum yang meliputi administrasi, persuratan,
kearsipan, ketatausahaan pimpinan dan kesehatan pegawai sudah cukup baik.
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Administrasi Kementerian Perindustrian sudah memiliki panduan berupa Buku PADU
dan secara bertahap sudah menerapkan e-goverment.
Layanan persuratan juga terus ditingkatkan dengan tingkat kecepatan
penyampaian surat masuk kepada unit kerja tujuan maksimal 1(satu) hari. Selain itu,
saat ini telah mulai digalakkan penggunaan e-disposisi pada Biro Umum maupun unitunit kerja Kementerian Perindustrian.
Layanan kearsipan juga semakin ditingkatkan melalui penyedian prasarana yang
memadai, pada periode 2010-2014 telah dilakukan perbaikan/renovasi pada gedung
arsip untuk mendukung terselenggaranya

pelayanan kearsipan Kementerian

Perindustrian yang baik. Selain dukungan prasarana, peningkatan pelayanan kearsipan
terus dilakukan melalui pembinaan/bimbingan teknis kearsipan yang melibatkan
pejabat fungsional kearsipan maupun pengelola kearsipan pada unit-unit kerja di
lingkungan Kementerian Perindustrian. Jumlah tenaga fungsional arsiparis saat ini
memadai. Biro Umum sebagai unit pembina fungsional arsiparis hanya memiliki 3
(tiga) orang pejabat fungsional arsiparis, yang tentunya perlu ditingkatkan.
Untuk mendukung pengelolaan kearsipan yang lebih baik

dilakukan

pengembangan sistem informasi kearsipan dengan bekerja sama dengan ANRI (Arsip
Nasional Republik Indonesia) sebagai salah satu implementasi e-government. Pada
periode

2015-2019

diharapkan

sistem

informasi

kearsipan

ini

dapat

diimplementasikan di seluruh unit/satuan kerja baik pusat maupun daerah.
Layanan ketatausahaan pimpinan dirasakan belum optimal terutama dalam
dukungan keprotokolan. Tenaga protokol yang ada belum mempunyai kompetensi
yang baik dalam penguasaan bahasa asing, sehingga perlu ditingkatkan.
Layanan kesehatan yang disediakan oleh Balai Kesehatan Kementerian
Perindustrian sudah cukup baik dengan layanan setara puskesmas. Jenis layanan Balai
Kesehatan meliputi klinik umum, klinik gigi, klinik Keluarga Berencana (KB), EKG,
ruang laktasi dan penitipan anak. Dengan dukungan tenaga dokter dan perawat serta
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fasilitas kesehatan yang memadai, Balai Kesehatan telah menjadi pilihan utama bagi
pegawai Kementerian Perindustrian dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar.

3.

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Per 31 Desember 2015, Biro Umum memiliki sumber daya aparatur sebanyak 118
(seratus delapan belas) orang. Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan.
BAGIAN
Kepala Biro
Tata Usaha Pimpinan
Administrasi
Rumah Tangga
Perlengkapan
Fungsional
JUMLAH

SD
0
2
1
2
0
0
5

SLTP
0
0
0
3
0
0
3

SLTA
0
6
5
42
5
6
64

D3
0
1
0
1
1
2
5

S1
0
6
6
8
9
9
38

S2
1
0
0
0
1
1
3

JUMLAH
1
15
12
56
16
18
118

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Biro Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan jumlah pegawai sarjana sebanyak 38 orang dan D3 sebanyak 5 orang,
menunjukkan potensi dukungan SDM terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Biro
Umum cukup besar. Namun, rata-rata SDM tersebut kompetensi yang dimiliki masih
bersifat umum yang didapatkan dari perguruan tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan
peningkatan kompetensi teknis seluruh pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Umum.

B. Kondisi yang Diinginkan
Kondisi yang diinginkan oleh Biro Umum adalah meningkatkan kualitas
pelayanan kepada stakeholder, baik pelayanan umum maupun sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana kerja harus mampu memberikan dukungan yang optimal kepada
seluruh pegawai Kementerian Perindustrian dalam melakukan aktivitas kerja. Sarana
dan prasarana yang tersedia juga harus sesuai dengan kebutuhan para pegawai. Hal ini
dapat diwujudkan dengan melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana yang
cermat dan tepat, pengadaan sarana dan prasarana sacara tepat dan sesuai dengan
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peraturan yang berlaku serta melakukan pemeliharan sarana dan prasarana yang
efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tingkat kepuasan pegawai

terhadap kualitas sarana dan prasarana akan semakin baik.

C. Permasalahan dan Kendala
Untuk mencapai kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran
organisasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Distribusi sarana dan prasarana pada satuan kerja baik pusat dan daerah di
lingkungan Kementerian Perindustrian tidak merata.
2. Belum terdapat pedoman/standar terkait penyediaan sarana dan prasarana di
lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Keterbatasan SDM, khususnya untuk jabatan fungsional arsiparis dan tenaga
keprotokolan.
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BAB III
RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi
Visi Biro Umum yaitu “Mewujudkan manajemen perkantoran serta
sarana dan prasarana yang berkualitas dan modern”. Visi ini menunjukkan Biro
Umum sebagai unit pendukung di Sekretariat Jenderal dan sebagai unit pelayanan bagi
unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut telah ditetapkan Misi Biro
Umum, yaitu:
1. Memberikan pelayanan kepada stakeholders secara profesional dan proporsional
2. Menyelenggarakan tata administrasi dan manajemen perkantoran yang efektif dan
efisien
3. Menciptakan lingkungan kerja yang asri, aman dan nyaman
4. Menyelenggarakan pengelolaan BMN yang akuntabel dan sesuai tujuan
peruntukannya

B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai Biro Umum pada tahun 2019, yaitu”Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Stakeholders dengan Pemanfaatan Teknologi”. Adapun
indikator kinerja pencapaian tujuan ini adalah Persentase tingkat kepuasan
stakeholder terhadap pelayanan umum.

2. Sasaran Strategis
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan
diwujudkan pada tahun 2015-2019 berdasarkan perspektif stakeholder, pelaksanaan
tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas kelembagaan ditunjukkan dalam peta
strategi Biro Umum sebagaimana gambar 3.1.
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Perspektif Stakeholder
Sasaran strategis berdasarkan perspektif stakeholder:
1.

Terwujudnya pelayanan umum yang berkualıtas dan modern
IKU :
a. Persentase tingkat kepuasan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana
gedung Kementerian.
b. Efisiensi energi gedung kantor pusat kementerian
c. Tingkat kepuasan layanan administrasi kementerian

2.

Terwujudnya pengelolaan BMN dan

layanan pengadaan barang/jasa yang

berkualitas, modern dan akuntabel
IKU :
a. Laporan BMN Setjen yang akuntabel
b. Presentase penyelesaian lelang
c. Tingkat kepuasan layanan pengadaan
Perspektif Tugas dan Fungsi
Sasaran strategis berdasarkan perspektif tupoksi:
1.

Pelayanan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan
IK:
a. Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian
b. Presentase

laporan

kerusakan

gedung

dan

utilitas

gedung

yang

ditindaklanjuti
2.

Pelayanan pengelolaan administrasi Kementerian dan ketatausahaan pimpinan
yang sistematis
IK:
a. Tersedianya

layanan

pengelolaan

administrasi

kementerian

secara

elektronik
b. Terselenggaranya layanan ketatausahaan pimpinan dan administrasi
Kementerian
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SS1.Terwujudnya pelayanan
umum yang berkualıtas dan
modern

SS2. Terwujudnya pengelolaan
BMN dan layanan pengadaan
barang/jasa yang berkualitas,
modern dan akuntabel

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Stakeholders dengan
Pemanfaatan Teknologi

SS3. Pelayanan pengelolaan
kerumahtanggaan dan
perlengkapan

SS4. Pelayanan pengelolaan
administrasi Kementerian dan
ketatausahaan pimpinan yang
sistematis

LEARNING & GROWTH
PERSPECTIVE

STAKEHOLDERS
PERSPECTIVE
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SS5. Meningkatnya kinerja
SDM

SS6. Perencanaan dan
pelaporan kinerja yang
berkualitas

Gambar 3.1 Peta Strategi Biro Umum
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Sasaran Strategis
Terwujudnya layanan umum yang
berkualitas dan modern

Target
2015 2016 2017 2018 2019
Perspektif Stakeholders
Tingkat kepuasan terhadap
83
85
86
86
87
ketersediaan sarana dan prasarana
gedung Kementerian
Tingkat kepuasan layanan
83
83
84
administrasi kementerian
Indikator Kinerja

Satuan
Persen

Penanggung jawab
TUP Adm RT Plkp
√

√

√

√

√

Persen

√

Efisiensi energi gedung kantor
pusat kemenperin

30

30

30

30

30

Persen

Laporan BMN Setjen yang
akuntabel

2

2

2

2

2

laporan

Presentase penyelesaian lelang

-

-

90

90

90

Persen

√

83

84

Persen

√

Pelayanan pengelolaan
kerumahtanggaan dan perlengkapan

Tingkat kepuasan layanan
83
pengadaan
Perspektif Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Dokumen rencana kebutuhan
1
Barang Milik Negara kementerian

1

1

Dokumen

√
√

Pelayanan pengelolaan administrasi
Kementerian dan ketatausahaan
pimpinan yang sistematis

Presentase laporan kerusakan
gedung dan utilitas gedung yang
ditindaklanjuti
Tersedianya layanan pengelolaan
administrasi kementerian secara
elektronik

Terwujudnya pengelolaan BMN dan
layanan pengadaan barang / jasa yang
berkualitas, modern dan akuntabel

81

90

90

90

90

Persen

3

3

3

3

3

Layanan

√

√

√

√

√

√

√

√
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Terselenggaranya layanan
12
12
12
12
ketatausahaan pimpinan dan
administrasi kementerian
Gambar 3.2 Cascade Peta Strategi Biro Umum 2015-2019

12

Bulan
layanan

√
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C. Arah Kebijakan dan Strategi
1.

Arah Kebijakan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu
ditempuh kebijakan yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik di bidang ketatausahaan,
keprotokolan, administrasi, sarana prasarana dan pelayanan umum kepada seluruh
stakeholder.

2.

Strategi
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditempuh
strategi sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas layanan dalam bidang ketatausahaan dan keprotokolan
kepada Pimpinan;
b. Penataan administrasi melalui pembinaan dan koordinasi, penyediaan bukubuku pedoman administrasi umum dan tata kearsipan, peningkatan disiplin
pengelolaan kearsipan dan penerapan tata naskah dinas elektronik;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, serta penataan
lingkungan kerja yang kondusif;
d. Pembuatan sistem analisis, perencanaan dan pengadaan perlengkapan, serta
sistem pemeliharaan barang milik negara yang baku.

D. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2015-2019 Biro Umum melaksanakan kegiatan dari 2 (dua) program
Sekretariat Jenderal, yaitu:
1. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian
Perindustrian, dengan kegiatan “Peningkatan Pelayanan Administrasi dan
Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi”; dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian,
dengan kegiatan “Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kerja”.
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E. Kinerja dan Pendanaan
1. Target Kinerja
a. Program

Pengembangan

SDM

Industri

dan

Dukungan

Manajemen

Kementerian Perindustrian dilaksanakan Biro Umum dengan melaksanakan
kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran
Berbasis Teknologi, dengan sasaran dan indikator kinerja:

Program / Kegiatan

(1)

Target

Sasaran Program (outcome)
/Sasaran Kegiatan
(output)/Indikator

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

PROGRAM PENGEMBANGAN
SDM INDUSTRI DAN
DUKUNGAN MANAJEMEN
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
Terwujudnya dukungan
manajemen pemerintahan yang
berkualitas di lingkungan
Kementerian Perindustrian
(Indeks Kepuasan Layanan Skala
1-5)
Tingkat kepuasan stakeholders
(%)

4

4

4

4

4

82

83

84

85

86

12

12

12

12

12

82

83

84

85

86

90

90

90

90

90

12

12

12

12

12

3

3

3

3

3

12

12

12

12

12

Peningkatan Pelayanan
Administrasi dan
Manajemen Perkantoran
Berbasis Teknologi
Pelayanan Pengelolaan
Kerumahtanggaan dan
perlengkapan (Bulan layanan)
Tingkat kepuasan pelayanan
- kerumahtanggaan &
perlengkapan (Persentase)
Jumlah laporan kerusakan
- gedung yang ditindaklanjuti
(Persentase
Pelayanan Pengelolaan
Administrasi Kementerian dan
ketatausahaan pimpinan yang
sistematis (Bulan layanan)
Tersedianya layanan
pengelolaan administrasi
kementerian secara elektronik
(layanan)

-

Terselenggaranya layanan
ketatausahaan pimpinan dan
administrasi kementerian
(bulan layanan)
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b. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

Perindustrian dilaksanakan Biro Umum dengan melaksanakan kegiatan
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kerja, dengan sasaran dan indikator kinerja:
Program / Kegiatan

(1)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana kerja di lingkungan
Kementerian Perindustrian (Jenis)
-

Target

Sasaran Program (outcome)
/Sasaran Kegiatan
(output)/Indikator

Tingkat kepuasan stakeholders
pusat dan daerah (Persentase)

5

6

6

7

7

80

81

82

83

84

3

3

4

4

5

2

1

2

2

2

3

2

4

4

5

Pembangunan, pengadaan,
perbaikan, dan peningkatan
sarana dan prasarana kerja

Peningkatan sarana dan prasarana
satker pusat dan daerah (satker)
Tingkat pemenuhan
- sarana/perlengkapan kerja
satker pusat dan daerah (unit)
-

Tingkat pemenuhan prasarana
satker pusat dan daerah (lokal)
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2. Target Pendanaan
a. Program

Pengembangan

SDM

Industri

dan

Dukungan

Manajemen

Kementerian Perindustrian dilaksanakan Biro Umum dengan melaksanakan
kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran
Berbasis Teknologi, dengan sasaran dan alokasi pendanaan:
Program / Kegiatan

(1)

Alokasi (Rp Juta)

Sasaran Program (outcome)
/Sasaran Kegiatan
(output)/Indikator

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

PROGRAM PENGEMBANGAN
SDM INDUSTRI DAN
DUKUNGAN MANAJEMEN
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
Terwujudnya dukungan
manajemen pemerintahan yang
berkualitas di lingkungan
Kementerian Perindustrian
(Indeks Kepuasan Layanan Skala
1-5)
Tingkat kepuasan stakeholders
(%)
Peningkatan Pelayanan
Administrasi dan
Manajemen Perkantoran
Berbasis Teknologi
Pelayanan Pengelolaan
Kerumahtanggaan dan
perlengkapan (Bulan layanan)
Tingkat kepuasan pelayanan
- kerumahtanggaan &
perlengkapan (Persentase)
Jumlah laporan kerusakan
- gedung yang ditindaklanjuti
(Persentase
Pelayanan Pengelolaan
Administrasi Kementerian dan
ketatausahaan pimpinan yang
sistematis (Bulan layanan)
Tersedianya layanan
pengelolaan administrasi
kementerian secara elektronik
(layanan)

-

Terselenggaranya layanan
ketatausahaan pimpinan dan
administrasi kementerian
(bulan layanan)

38.096,9

40.763,7

43.617,1

46.670,3

49.937,2

38.096,9

40.763,7

43.617,1

46.670,3

49.937,2

25.186,0

26.949,0

28.835,4

30.853,9

33.013,7

25.186,0

16.169,4

17.301,3

18.512,4

19.808,2

15.111,6

10.779,6

11.534,2

12.341,6

13.205,5

12.910,9

13.814,6

14.781,7

15.816,4

16.923,5

9.683,2

10.361,0

11.086,2

11.862,3

12.692,6

3.227,7

3.453,7

3.695,4

3.954,1

4.230,9

22

Rencana Strategis Biro Umum 2015-2019

b. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

Perindustrian dilaksanakan Biro Umum dengan melaksanakan kegiatan
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kerja, dengan sasaran dan alokasi pendanaan:
Program / Kegiatan

(1)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana kerja di lingkungan
Kementerian Perindustrian (Jenis)
-

Tingkat kepuasan stakeholders
pusat dan daerah (Persentase)

Pembangunan, pengadaan,
perbaikan, dan peningkatan
sarana dan prasarana kerja

Peningkatan sarana dan prasarana
satker pusat dan daerah (satker)
Tingkat pemenuhan
- sarana/perlengkapan kerja
satker pusat dan daerah (unit)
-

Alokasi (Rp Juta)

Sasaran Program (outcome)
/Sasaran Kegiatan
(output)/Indikator

Tingkat pemenuhan prasarana
satker pusat dan daerah (lokal)

20.305,3

21.726,7

23.247,5

24.874,8

26.616,08

20.305,3

21.726,7

23.247,5

24.874,8

26.616,08

20.305,3

21.726,7

23.247,5

24.874,8

26.616,08

20.305,3

21.726,7

23.247,5

24.874,8

26.616,1

20.305,3

21.726,7

23.247,5

24.874,8

26.616,1

3.045,8

3.259,0

3.487,1

3.731,2

3.992,41

17.259,5

18.467,7

19.760,4

21.143,6

22.623,67
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 disusun mengacu pada Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor : 105/M-IND/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal 30 Nopember
2015. Dalam RENSTRA ini dijabarkan mengenai tujuan, sasaran, target, program/kegiatan,
dan indikator kinerja jangka menengah tahun 2015-2019.
RENSTRA merupakan panduan atau pedoman unit organisasi dalam menentukan
kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung tercapainya sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan. Review terhadap RENSTRA dapat dilaksanakan secara berkala dengan
mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Artinya, perubahan terhadap
RENSTRA pun dapat dilakakan menyesuaikan kebijakan.
RENSTRA Biro Umum 2015-2019 merupakan turunan dari RENSTRA Sekretariat
Jenderal 2015-2019, sehingga sasaran-sarsaran yang akan dicapai oleh Biro Umum harus
mendukung sasaran-sasaran yang akan dicapai Sekretariat Jenderal. Pada RENSTRA 20152019 sasaran yang akan dicapai Biro Umum berfokus pada peningkatan layanan administrasi
berbasis teknologi informasi, peningkatan layanan pengadaan, dan peningkatan sarana dan
prasarana satker pusat dan daerah.
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