KATA PENGANTAR
Rencana Stategis (RENSTRA) Biro Hukum disusun dengan mengacu kepada
Rencana Strategis Sekretaris Jenderal dan Kementerian Perindustrian Tahun 20202024 yang merupakan dokumen perencanaan umum periode 5 (lima) tahun. Hal ini
tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia Jilid II dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam mendukung
Pembangunan Nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian
Perindustrian

telah

menyusun

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Kementerian

Perindustrian Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Perindutrian Tentang
Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.
Rencana Strategis Biro Hukum memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, kegiatan, target, indikator outcome, indikator output, dan indikator kinerja
utama serta indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum
Kementerian Perindustrian. Penyusunan Renstra Biro Hukum Tahun 2020-2024 ini
dilakukan untuk mewujudkan pelaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi
penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi
hukum di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Penyusunan Renstra Biro Hukum juga dilakukan untuk melaksanakan dan
mewujudkan implementasi good governance terutama dalam meningkatkan pelayanan
di bidang Hukum yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal
Kementerian Perindustrian. Dengan ditetapkannya Renstra Biro Hukum Tahun 20202024 ini, maka selanjutnya Renstra ini harus menjadi acuan bagi Pegawai di lingkungan
Biro Hukum dalam meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran dan target
yang harus dicapai selama periode tahun 2020-2024.

Dengan telah disusun dan

ditetapkannya Rencana Strategis Biro Hukum ini, diharapkan untuk mempermudah
dalam mengimplemetasikan program kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Biro
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.
Kepala Biro Hukum

Feby Setyo Hariyono
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG
Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perindustrian Tahun
2020-2024 yang memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Rencana
Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional Tahun

2020-2024

telah

diturunkan dalam Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I di lingkungan
Kementerian Perindustrian. Salah satunya adalah Sekretariat Jenderal yang
mempunyai

tugas

menyelenggarakan

koordinasi

pelaksanaan

tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
b. Koordinasi

dan

penyusunan

rencana,

program,

dan

anggaran

Kementerian Perindustrian;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan

masyarakat,

arsip,

dan

dokumentasi

Kementerian

Perindustrian;
d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;
f.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan
barang/jasa; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dalam mendukung pelaksanaan fungsi Sekretariat Jenderal telah
dijabarkan

pada

unit

kerja

organisasi

eselon

II

yang

mendukung

pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal adalah Biro Hukum, utamanya
dalam hal mendukung fungsi pembinaan, koordinasi dan dan fasilitasi
penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian
kerja sama, advokasi hukum serta pengelolaan jaringan informasi dan
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dokumentasi hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro
Hukum harus dilandasi oleh suatu perencanaan strategis yang komprehensif
dan

terpadu

yang

dituangkan

dalam

dokumen

Rencana

Strategis

(RENSTRA). Rencana Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah
awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara
ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Penyusunan rencana strategis
yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program, disusun
berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode
sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas
kedepan.

B.

KONDISI UMUM
1. Struktur Organisasi
Biro Hukum dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian

yang

merupakan

unsur

pendukung

Kementerian

Perindustrian yang berkedudukan di bawah koordinasi Sekretaris
Jenderal. Biro Hukum mempunyai peran strategis dalam mendukung
pelaksanaan

fungsi

Kementerian

Perindustrian

dalam

fasilitasi

penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum,
advokasi hukum. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Menteri tersebut, Biro
Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan
fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan
perjanjian kerja sama dan advokasi hukum serta pengelolaan jaringan
informasi dan dokumentasi hukum. Untuk melaksanakan tugas dan
fungsi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan
kewenangan yang digambarkan dalam Struktur Organisasi Biro Hukum
sebagai berikut :
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BIRO
HUKUM

BAGIAN
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN I

BAGIAN
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN II

BAGIAN
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN III

BAGIAN
ADVOKASI DAN
PELAYANAN HUKUM

SUBBAGIAN
PERATURAN
INDUSTRI AGRO

SUBBAGIAN
PERATURAN INDUSTRI
KIMIA, FARMASI, DAN
TEKSTIL

SUBBAGIAN
PERATURAN INDUSTRI
LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI, DAN
ELEKTRONIKA

SUBBAGIAN
ADVOKASI HUKUM

SUBBAGIAN
PERATURAN KETAHANAN,
PERWILAYAHAN, DAN
AKSES INDUSTRI
INTERNASIONAL

SUBBAGIAN
PERATURAN SUMBER
DAYA MANUSIA
INDUSTRI

SUBBAGIAN PERATURAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
INDUSTRI

SUBBAGIAN
PELAYANAN
HUKUM

SUBBAGIAN
PERATURAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DAN INSPEKTORAT
JENDERAL

SUBBAGIAN
PERATURAN INDUSTRI
KECIL, MENENGAH,
DAN ANEKA

SUBBAGIAN
PERATURAN PUSAT DI
BAWAH MENTERI

SUBBAGIAN
PROGRAM DAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Hukum

2. Tugas dan Fungsi
Tugas dan Fungsi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian

Perindustrian,

Biro

Hukum

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan
penelaahan

rancangan

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian Perindustrian;
b. penyiapan

pembinaan,

koordinasi, dan

fasilitasi

pelaksanaan

evaluasi dan pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan
dan perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian Perindustrian;
c.

penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian
advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang
berkaitan dengan tugas kementerian;
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d. pelaksanaan

pengelolaan

dokumentasi

dan

informasi

serta

diseminasi peraturan perundang-undangan; dan
e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan
pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum dipimpin
oleh Kepala Biro yang membawahi 4 (empat) unit Eselon III, yaitu:
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan I
Bagian

Peraturan

Perundang-undangan

I

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi
perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian
kerja sama bidang agro, ketahanan, perwilayahan, dan akses
industri internasional serta unit kerja Sekretariat Jenderal dan
Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Peraturan Perundangundangan I menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama bidang agro;
b. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama bidang ketahanan, perwilayahan, dan
akses industri internasional; dan
c. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
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pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama pada unit kerja Sekretariat Jenderal dan
Inspektorat Jenderal.
Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri dari 3 (tiga)
Subbagian, yaitu:
a. Subbagian Peraturan Industri Agro;
b. Subbagian Peraturan Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses
Industri Internasional; dan
c. Subbagian Peraturan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat
Jenderal.
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan II
Bagian

Peraturan

Perundang-undangan

II

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi
perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian
kerja sama bidang kimia, farmasi, tekstil, pendidikan dan pelatihan
serta industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Peraturan Perundangundangan II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama bidang kimia, farmasi, dan tekstil;
b. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan; dan
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c. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama bidang industri kecil, industri menengah,
dan industri aneka.
Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri dari 3 (tiga)
Subbagian, yaitu:
a. Subbagian Peraturan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
b. Subbagian Peraturan Sumber Daya Manusia Industri; dan
c. Subbagian Peraturan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
3. Bagian Peraturan Perundang-undangan III
Bagian

Peraturan

Perundang-undangan III mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi
perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian konsultasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian
kerja sama bidang logam, mesin, alat transportasi, elektronika,
penelitian dan pengembangan, data dan informasi, dan peningkatan
penggunaan produk dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Peraturan Perundangundangan III menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama bidang logam, mesin, alat transportasi,
dan elektronika;
b. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi
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undangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama bidang penelitian dan pengembangan
industri; dan
c. penyiapan

bahan

pembinaan,

koordinasi,

dan

fasilitasi

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, pelaksanaan evaluasi dan
pemberian

konsultasi

peraturan

perundang-undangan

dan

perjanjian kerja sama pada bidang data, informasi, dan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Bagian Peraturan Perundang-undangan III terdiri dari 3 (tiga)
Subbagian, yaitu:
a. Subbagian Peraturan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,
dan Elektronika;
b. Subbagian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
c. Subbagian Peraturan Pusat di Bawah Menteri.

4. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum
Bagian

Advokasi

dan

Pelayanan

Hukum

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum,
pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan
hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian, pengelolaan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum, diseminasi peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan urusan rencana, program,
anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah
tangga biro.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Advokasi dan Pelayanan
Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum,
pemberian

advokasi

hukum,

pendapat

hukum,

dan

pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian
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kepada

semua

unit

kerja

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian;
b. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
serta diseminasi peraturan perundang-undangan; dan
c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan
pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum terdiri dari 3 (tiga)
Subbagian, yaitu:
a. Subbagian Advokasi Hukum;
b. Subbagian Pelayanan Hukum; dan
c. Subbagian Program dan Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional yang ada pada Biro Hukum, antara lain:
a. Jabatan

Fungsional

Arsiparis

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan di bidang kearsipan yang meliputi
pengelolaan arsip, pelayanan arsip, dan pengembangan sistem
kearsipan.
b. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
industri.
Dalam menjalankan tugasnya, seluruh Bagian di lingkungan Biro Hukum
serta kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dan bekerjasama
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sumber Daya Manusia
Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Biro Hukum berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersebut meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,
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pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi,
penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,
pemberhentian,

jaminan

pensiun

dan

jaminan

hari

tua,

serta

perlindungan.

Dalam mewujudkan SDM Aparatur yang berintegritas, profesional,
produktif, inovatif, dan kompetitif sesuai dengan nilai-nilai yang ada di
Kementerian Perindustrian, Biro Hukum melakukan beberapa kegiatan
sebagai berikut:
1) Melakukan

peningkatan

kompetensi

pegawai

dengan

mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan
organisasi dan bidang tugasnya;
2) Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai dengan
menerapkan sistem kerja berbasis kinerja (merit system) dalam
rangka mencapai produktifitas pegawai Biro Hukum.
3) Melakukan peningkatan pola karir pegawai dengan melakukan
penyesuaian jabatan/inpassing jabatan fungsional tertentu sebagai
jabatan alternatif yang mengutamakan keahlian/skill pegawai Biro
Hukum.
Kondisi SDM pada Biro Hukum pada tahun 2020 dapat digambarkan
pada Grafik dibawah ini :
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Grafik 1.1 Jumlah SDM berdasarkan Golongan/Ruang pada Biro Hukum Tahun 2020

Komposisi SDM Biro Hukum pada Golongan II sebanyak 3%, Golongan
III sebanyak 85%, Golongan IV sebanyak 12%, yang memperlihatkan
bahwa SDM Biro Hukum secara golongan mampu melakukan analisis–
analisis yang dapat membantu pelaksanaan

tugas dan fungsi.

Disamping

SDM

itu

juga

mengindikasikan

bahwa

Biro

Hukum

diharapkan beberapa tahun kedepan akan mampu menjadi pemimpin.
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Grafik 1.2 Jumlah SDM berdasarkan Usia Pegawai pada Biro Hukum Tahun 2020

Dilihat dari persebaran usia SDM yang ada di Biro Hukum bahwa 21%
usia dibawah 30 tahun, 46% usia 30-39 Tahun, 18% usia 40-49 tahun 15
% SDM sudah hampir mencapai usia pensiun. Hal ini mengharuskan Biro
Hukum untuk melakukan regenerasi atau pengadaan pegawai baru agar
pada saat pegawai tersebut sudah pensiun kinerja Biro Hukum tetap
dapat maksimal.
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Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki - Laki

16

Perempuan

17

Grafik 1.3. Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin pada Biro Hukum Tahun 2020

Dilihat dari gender yang ada jumlah pegawai pada Biro Hukum dengan
jenis kelamin laki-laki 55% lebih mendominasi dibanding perempuan 45%

Berdasarkan Jenjang Pendidikan
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Grafik 1.4. Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Biro Hukum Tahun 2020

Dari Grafik Jenjang Pendidikan SDM Biro Hukum dapat dilihat bahwa
Pegawai lulusan SLTA sebanyak 6%, Pegawai lulusan D1 sebanyak 3%
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Pegawai lulusan S1 sebanyak 55% dan sebanyak 36% pegawai sudah
mencapai jenjang S2, kedepannya diharapkan lebih banyak lagi pegawai
yang mencapai S2 bahkan S3 agar meningkatkan kualitas kinerja Biro
Hukum
4. Potensi dan Permasalahan
Dalam rangka melaksanakan program kerja Rencana Strategis Biro
Hukum Tahun 2020-2024, Biro Hukum melakukan perencanaan
strategis pemetaan atas potensi yang dimiliki oleh Biro Hukum, peluang
dan kesempatan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif
dan efisien. Selain itu, perlu juga antisipasi atas setiap kendala dan
hambatan yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Analisis lingkungan dilakukan
terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan
organisasi Biro Hukum.
1. Lingkungan Internal
1) Kekuatan (Strength)
a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh
aparatur

Biro

Hukum

untuk

mengembangkan

dan

meningkatkan sistem, standar, dan prosedur kerja guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
b. Adanya

SDM

yang

kompeten

dan

profesional

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Biro Hukum secara efektif
dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang
lebih baik;
c. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas sesuai tugas dan
fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
d. Terlayani pembinaan, koordinasi dan fasilitasi serta konsultasi
hukum bidang peraturan perundang-undangan bidang industri
yang berkualitas;
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e. Terpenuhi layanan advokasi hukum dan pemberian bantuan
hukum yang handal;
f. Tersedianya layanan informasi hukum bidang industri pada
Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementerian
Perindustrian secara terpadu dan berkesinambungan.
2) Kelemahan (Weakness)
a. Pola pengembangan karir atau peningkatan kompetensi belum
dapat terpenuhi seluruhnya;
b. Antara ketersediaan SDM dengan beban kerja yang harus
diselesaikan belum sesuai formasi yang dibutuhkan organisasi;
c. Kualitas perencanaan kegiatan program kerja relatif masih
belum optimal;
d. Terbatasnya

fungsi

koordinasi

antar

unit

organisasi

di

lingkungan Kementerian Perindustrian;
e. Anggaran dalam rangka mendukung program kerja/kegiatan
masih terbatas;
f. Lemahnya pengendalian intern terhadap pelaksanaan kegiatan
dan anggaran sehingga pencapaian target belum optimal.

2. Lingkungan Eksternal
1) Peluang (Opportunity)
a. Adanya dukungan antar instansi Kementerian/Lembaga terutama
Kementerian Hukum dan HAM yang menangani bidang hukum
dalam rangka koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan bidang industri;
b. Terbangunnya jalinan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga
terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Kepala
Bappenas terkait penyusunan program kerja;
c. Regulasi atau kebijakan hukum bidang industri yang ditetapkan
tersosialisasi dengan mudah dan cepat serta dapat memberikan
kepastian hukum dalam berusaha;
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d. Terlaksananya evaluasi Reformasi Birokrasi bidang Regulasi yang
telah berjalan dan terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi
yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
2) Ancaman (Threat)
a. Penghematan
Kementerian

anggaran

oleh

Kementerian

PPN/Bappenas

yang

Keuangan

dapat

dan

menghambat

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
b. Koordinasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga yang masih
perlu ditingkatkan dalam rangka menjalin kerjasama dalam
pelaksanaan tugas;
c. Progsun Legislasi yang telah ditetapkan masih terdapat rancangan
peraturan perundang-undangan yang belum sesuai prosedur,
sehingga kerap kali harus ditunda atau dikembalikan pada unit
kerja pengusul/pemrakarsa;
d. Rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disusun
harus disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Berita Negara,
hal ini menambah waktu tunggu pengesahan rancangan yang
ditetapkan Kementerian Perindustrian.
5. Capaian Kinerja
Upaya untuk mewujudkan tugas dan fungsi Biro Hukum dilaksanakan
melalui proses manajemen kinerja dengan indikator keberhasilan
(indikator kinerja) yang terukur dan terencana. Berikut ini hasil evaluasi
secara umum terhadap capaian sasaran strategis Biro Hukum Tahun
2015-2019

berdasarkan

Program

1)

Melaksanakan

pembinaan,

koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, dan 2) Layanan advokasi dan
bantuan hukum 3) Layanan informasi hukum.
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No.

Indikator
Kinerja
Utama

2015

2016

2017

2018

2019

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

1.

Persentase
peraturan
perundangundangan
yang
diundangkan

95

73,17

95

95.65

95

100

95

100

95

100

2.

Persentase
kasus
hukum yang
diselesaikan

95

100

95

95

100

100

95

100

95

100

Tingkat
efektifitas
Organisasi
Kementerian

1

1

80

80,5

85

91

90

90,22

-

-

3.

Tabel 1.1. Capaian Sasaran Strategis Biro Hukum Tahun 2015-2019
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A.

Visi
Biro Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unit kerja di
bawah

koordinasi

Sekretariat

Jenderal

melaksanakan

pembinaan,

koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum serta pengelolaan
jaringan informasi dan dokumentasi hukum mendukung dan mengoptimalkan
segenap

potensi

yang

ada

untuk

mewujudkan

visi

Kementerian

Perindustrian yang juga merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2020-2024 sebagai berikut:
Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”.
Terwujudnya

Indonesia

Maju

yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Negara apabila dipandang
dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola
sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan
tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya
investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara
maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber
daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang
inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

B.

Misi
Dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 20202024 yang juga menjadi visi Kementerian Perindustrian, maka misi
Sekretariat Jenderal yaitu:
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1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Perindustrian juga memiliki nilai-nilai yang telah
ditetapkan

sebagai acuan

bagi

Pegawai

Kementerian

Perindustrian

mewujudkan manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dan semangat
bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan
industri di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional,
inovatif, produktif dan kompetitif. Kelima nilai ini disebut INSAN OKE,
yang harus diketahui, dipahami dan diamalkan oleh semua Aparatur
Kementerian Perindustrian dalam bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam
pengembangan industri nasional.
Penjabaran dari masing-masing nilai yang telah ditetapkan sebagai
acuan bagi Pegawai Kementerian Perindustrian tersebut sebagai berikut:
1. Integritas, diartikan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan
baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip
moral yang berlaku. Dengan memegang teguh integritas, maka perilaku
utama yang dijalani oleh para pegawai di lingkungan Kementerian
Perindustrian adalah bertindak dengan konsisten yang dilandasi dengan
norma dan kode etik profesi; serta bekerja dengan penuh tanggung
jawab dan transparan.
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2. Profesional, diartikan bekerja dengan tuntas dan akurat didasarkan
kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen yang
tinggi. Perilaku utama dari profesionalitas adalah bekerja dengan
kualifikasi

teknis,

melaksanakan

standar

tugas,

profesi

fungsi,

dan

wewenang

prosedur
dengan

baku;

serta

pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang relevan.
3. Inovatif, diartikan berupaya melakukan berbagai penyempurnaan yang
memiliki nilai tambah untuk mengimplementasikan gagasan sebagai
solusi alternatif guna mempermudah proses kerja yang lebih baik, cepat
dan tepat. Perilaku utama dari nilai kerja inovatif adalah selalu
melakukan perbaikan proses dan cara kerja secara berkesinambungan;
serta

mengembangkan

ide

baru,

alternatif

atau

kreasi

dalam

meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.
4. Produktif, diartikan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien
untuk memberikan hasil kerja yang bermanfaat dan tepat guna sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Perilaku utama dari nilai produktif
ini adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal
mencapai kinerja yang maksimal; serta hasil kerja memberikan manfaat
dan berguna bagi para pemangku kepentingan.
5. Kompetitif, diartikan menjadi yang terbaik, memiliki daya saing dan
keunggulan serta berguna baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa
dan negara. Nilai kerja ini terpancar dari perilaku utama yang dimiliki,
yakni bersikap dan berperilaku untuk menjadi yang terbaik; serta
mengedepankan keunggulan atau keunikan yang dimilikinya dalam
menghadapi persaingan.

C.

Tujuan Strategis
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Biro Hukum tersebut di atas,
maka disusunlah tujuan strategis yaitu, “Terwujudnya kualitas layanan
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penyusunan

peraturan

perundang-undangan

bidang

industri

dan

meningkatnya layanan pemberian advokasi hukum yang handal”.
Dengan indikator tujuan yakni meningkatnya kualitas layanan
penyusunan, evaluasi dan penyebarluasan informasi peraturan perundangundangan bidang industri dan terkait bidang industri dengan indeks
ketepatan waktu penyelesaian pemberian tanggapan/telahaan hukum
terhadap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang
industri diselesaikan dalam 15 (lima belas) hari kerja dan persentase
layanan pemberian advokasi dan bantuan hukum 90% terlayani serta
penyelesaian penanganan kasus hukum sesuai permohonan dari pihak
pemohon yang masuk ke Biro Hukum.
D.

Sasaran Strategis
Untuk mencapai tujuan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Perindustrian yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam beberapa
Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja (IK) yang meliputi:
1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Biro Hukum.
Berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang
ingin dicapai Biro Hukum sebagai berikut:
1) Terlayaninya fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
2) Terpenuhinya layanan advokasi dan bantuan hukum;
3) Meningkatnya kinerja ASN dan efektifitas organisasi. .

2. Sasaran
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis
yang akan diwujudkan pada tahun 2020–2024 yang ditunjukkan dalam
peta strategi Biro Hukum. Selain itu, terdapat juga beberapa sasaran
berikutnya dalam mencapai tujuan Biro Hukum sebagaimana dalam Draft
Final Renstra Tahun 2020-2024 Sekretariat Jenderal Kementerian
Perindustrian, yaitu terdapat pada SS 7 :
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Sasaran Strategis 7: Meningkatnya layanan legislasi dan advokasi yang
andal, dengan Indikator Kinerja (IK) :
a. Indeks ketepatan waktu penyelesaian tanggapan/telaahan hukum
terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan;
b. Persentase kasus hukum yang terlayani.
Sasaran Strategis tersebut yang selanjutnya diterjemahkan dalam
penjabaran pada Sasaran Strategis (SS) Biro Hukum pada Indikator
Utama (IKU) berikut ini :

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya kualitas layanan legislasi bidang industri
Indikator Kinerja Sasaran:
Indeks ketepatan waktu pemberian tanggapan/telaahan hukum terhadap
rancangan peraturan perundang-undangan bidang industri dan terkait
bidang industri di tahun 2020-2023 yaitu 15-10 hari kerja sampai dengan 7
hari kerja di tahun 2024.
Sasaran Strategi 2

:

Meningkatnya layanan advokasi dan bantuan hukum yang handal
Indikator Kinerja Sasaran:
Presentase kasus hukum yang terlayani dikaitkan dengan permohonan
advokasi dan konsultansi yang masuk dari pemohon
Sasaran Strategi 3

:

Meningkatnya kinerja ASN dan efektifitas organisasi
Indikator Kinerja Sasaran:
Tingkat Kepuasan pegawai Biro Hukum terhadap layanan Biro Hukum
dan Jumlah waktu layanan internal operasional perkantoran selama 12
bulan.
Berikut ini adalah Sasaran Strategis dan Peta Strategis Biro Hukum yang
menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran strategis, dan faktorfaktor yang mendukung pencapaian sasaran :
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Kode
SS

(i)
SS1

Sasaran
Strategis
(SS)

(ii)
Layanan
Legislasi

Pejelasan
(SS)

Kode
IKSS

Indikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
(IKSS)

Penjelasan
IKSS

Satuan

Target

2020

2021

2022

2023

2024

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

Meningkatnya
kualitas
layanan
penyusunan,
evaluasi dan
penyebarluasan
informasi
peraturan
perundangundangan
bidang industri
dan terkait
bidang industri

SS1.1.

Fasilitasi
penyusunan
peraturan
perundangundangan
bidang industri
dan terkait
bidang industri

Indeks
ketepatan
waktu
penyelesaian
tanggapan /
telaahan hukum
terhadap
penyusunan
peraturan
perundangundangan
bidang industri
dan terkait
bidang industri

Hari

15

15

10

10

7

SS1.2.

Evaluasi
Produk
Hukum bidang
industri

Evaluasi
peraturan
terhadap, sektor
industri,
stakeholders,
dan unit kerja
terkait.

Dokumen

1

1

1

1

1

SS1.3.

Terlaksananya
layanan
informasi dan
dokumentasi
hukum

Penyebarluasan
informasi
peraturan
bidang industri
pada seluruh
instansi terkait
bidang industri

Laporan

1

1

1

1

1

98

SS2

Layanan
Advokasi
Hukum

Terpenuhinya
layanan
advokasi dan
bantuan hukum

SS2.1.

Permohonan
advokasi dan
konsultasi
hukum yang
terlayani

Persentase
antara kasus
yang masuk
dan kasus yang
ditindaklanjuti

Persentase

90

92

94

96

SS3

Layanan
Manajemen
Kinerja Biro
dan
Efektifitas
Organisasi

Terlaksananya
layanan kinerja
biro dan
efektifitas
organisasi

SS3.1.

Meningkatnya
layanan
internal kinerja
pegawai Biro
Hukum

Indeks
kepuasan
pegawai Biro
Hukum
terhadap
layanan internal
kinerja biro

Skala 5

3,7

3,9

4,1

4,3

SS3.2.

Terpenuhinya
layanan
operasional
perkantoran

Jumlah waktu
layanan
operasional
perkantoran

Bulan

12

12

12

12

Tabel. 2.1. Sasaran Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024
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4,5

12

Terwujudnya kualitas Layanan Legislasi, Advokasi dan Bantuan Hukum Yang Andal

H
A
R
A
P
A
N

P
R
O
S
E
S

SS 1
Layanan Fasilitasi
Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan

SS 2
Layanan Advokasi
dan Bantuan Hukum

SS 3
Meningkatnya Kinerja
ASN dan Efektifitas
Organisasi

Permohonan
advokasi hukum
yang terlayani

Tingkat
kepuasan
internal layanan
kinerja biro

I
N
T
E
R
N
A
L

P
E
R
K
E
M
B
A
N
G
A
N

Ketepatan waktu
penyelesaian
tanggapan
/
telaahan
hukum
terhadap.
Rancangan
Peraturan
Perundangundangan

Penyelesaian
Litigasi & Non
Litigasi

Jumlah bulan
layanan
operasional
perkantoran

Gambar 2.1. Peta Strategis Biro Hukum 2020-2024
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI

A.

Arah Kebijakan
Dalam rangka pencapaian isi dan visi Biro Hukum yang telah
ditetapkan, maka dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Adapun arah
kebijakan Biro Hukum untuk tahun 2020-2024 adalah untuk mewujudkan
kebijakan regulasi bidang industri yang mendukung pembangunan industri,
penyelesaian permasalahan hukum yang berkualitas dan handal.
Dipandang perlu melakukan inventarisasi peraturan bidang industri
yang tidak harmonis, tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Daerah
serta pembagian kewenangan yang menangani pembangunan industri di
setiap Kementerian/Lembaga agar tidak saling bersinggungan dalam
implementasi di lapangan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam
melakukan kegiatan usahanya,

B.

Strategi

Dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan bidang
industri dan bidang terkait industri yang mendukung pembangunan industri,
penanganan permasalahan hukum yang profesional, serta organisasi yang
tepat fungsi dan tepat ukuran, langkah-langkah yang dilakukan adalah
sebagai berikut :
1. Memberikan fasilitasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
bidang industri dan terkait bidang industri di lingkungan Kementerian
Perindustrian;
2. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang industri;
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3. Melakukan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan
bidang industri;
4. Memberikan

advokasi

dan

pertimbangan

hukum

di

lingkungan

Kementerian Perindustrian.

C.

Kerangka Regulasi
Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Hukum dan mendukung
pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian, maka perlu disusun dan
ditetapkan regulasi yang mengatur pengelolaan internal Kementerian.
Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian,
dipandang perlu untuk menyusun regulasi dimaksud. Adapun beberapa
regulasi yang akan disusun dan ditetapkan selama periode 2020–2024
sebagai berikut:

Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Rancangan Keputusan
Menteri
Perindustrian
Tentang
Program
Penyusunan Legislasi
Di
Lingkungan
Kementerian
Perindustrian

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian
Amanat
Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Perindustrian dan
Peraturan
Menteri
Perindustrian Nomor 35
Tahun
2018
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian

Unit
Penanggung
Jawab
Biro Hukum

Unit Pengusul/
Inisiator

Unit Kerja
Terkait di
Lingkungan
Kementerian
Perindustrian

Target
Penyelesaian

2020

Tabel 3.1 Penyusunan dan Penetapan Regulasi

D.

Kerangka Kelembagaan
Dalam rangka mendukung kinerja Biro Hukum pada Sekretariat
Jenderal Kementerian Perindustrian, maka diperlukan tugas dan fungsi
terkait dengan koordinasi dan dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi
peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum
serta pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum, yang
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terangkum dalam wadah Sekretariat Jenderal. Struktur organisasi saat ini
mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian, sebagai
berikut:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A.

Target Kinerja
Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020-2024 sesuai dengan
arah

kebijakan

dan

strategi

serta

struktur

organisasi

Kementerian

Perindustrian yang dijabarkan pada Bab I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian

Perindustrian

akan

melaksanakan

program

Dukungan

Manajemen Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan

fungsi Kementerian. Adapun sasaran-sasaran

program/sasaran strategi/outcome dan indikator outcome yang akan dicapai
dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

Kode

Sasaran Program (Outcome)/Indikator

Satuan

Target
2020

2021

2022

2023

2024

DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Tj

Terwujudnya dukungan manajemen Kementerian Perindustrian yang efektif

SS

Meningkatnya layanan legislasi dan advokasi yang andal
Indeks ketetapan waktu penyelesaian
tanggapan/telaahan hukum terhadap
1
Hari
15
rancangan
peraturan
perundangundangan
Evaluasi
Peraturan
Perundang2
Dokumen
1
undangan bidang industri
Layanan Informasi Hukum pada JDIH
3
Laporan
1
Kementerian Perindustrian
Persentase
kasus
hukum
yang
4
Persen
90
diselesaikan

15

10

10

7

1

1

1

1

1

1

1

1

92

94

96

98

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Kinerja
Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024
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B.

Kerangka Pendanaan
Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020-2024, Biro Hukum
pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian akan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi serta
struktur organisasi Kementerian Perindustrian yang dijabarkan pada Bab III.
Berikut ini kerangka pendanaan dari program dan kegiatan Biro Hukum pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024.
ALOKASI ANGGARAN (RP MILIAR)

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi,
Dokumentasi, dan Informasi Hukum

1824

01
1824

2020

2021

2022

2023

2024

263,13

490.0

490.0

490.0

490.0

10.57

22.41

22.41

22.41

22.41

Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

Rp 10.565.125.000

Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, Dan

Rp 10.565.125.000

Informasi Hukum
1824.075
051

Layanan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Rp 2.500.000.000

Fasilitasi

Rp 2.500.000.000

Penyusunan

Rancangan

Undang-Undang

Lembaga

Pembiayaan Pembangunan Indonesia
1824.969

Layanan Bantuan Hukum

Rp 5.968.193.000

052

Pelaksanaan Bantuan Hukum

Rp 5.506.855.000

055

Pelaksanaan Advokasi Dan Bantuan Hukum

Rp

461.338.000

Layanan Dukungan Manajemen Satker

Rp

678.407.000

Pelayanan Dukungan Manajemen Kinerja Biro

Rp

678.407.000

Layanan Perkantoran

Rp 1.418.525.000

Operasional Dan Pemeliharaan Kantor

Rp 1.418.525.000

1824.970
056
1824.994
002

TOTAL

Rp 10.565.125.000

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian
Perindustrian Tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah yang
merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam
upaya untuk mencapai visi dan misi Kementerian Perindustrian selama lima tahun
ke depan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Visi dan Misi
tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan,
yaitu 1) Memberikan layanan fasilitasi penyusunan peraturan perundangundangan, 2) Memberikan layanan informasi dan dokumentasi hukum, 3)
Memberikan layanan advokasi dan bantuan hukum.
Dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi tersebut, Biro Hukum
menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif
yaitu 1) pemangku kepentingan, 2) proses internal, 3) proses pertumbuhan, yang
menjelaskan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut,
sehingga

pencapaian

tersebut

dapat

diukur

dan

dimonitor

dalam

pelaksanaannya. Renstra Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian
Perindustrian ini, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan
kejelasan

terhadap

tahap-tahap

pencapaian

visi

dan

misi

Kementerian

Perindustrian secara sistematis.
Penyusunan

Renstra

dilakukan

secara

sistematis,

komprehensif,

integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu peta strategi dan Key
Performance Indicator (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat
dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencana Strategis Biro Hukum akan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya
dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan jika
dipandang perlu. Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan
berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu seiring dengan
berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat disesuaikan
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dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja
Tahunan.
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