Menteri Perindustrian Republik Indonesia
SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PELANTIKAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, 11 JANUARI 2016
Yang Saya Hormati,
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan
Kementerian Perindustrian;
3. Para Hadirin dan Undangan sekalian.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, karena atas perkenanNya kita dapat hadir
ditempat ini dalam acara Pelantikan Pejabat Eselon II di
lingkungan Kementerian Perindustrian dalam keadaan sehat
wal afiat. Semoga acara ini dapat membawa manfaat yang
baik bagi keberlangsungan dan kemajuan Kementerian
Perindustrian.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan
Selamat Tahun Baru 2016. Semoga di tahun baru ini, kita
akan tetap mampu meningkatkan kinerja kita sehingga
memberi dampak positif bagi kemajuan pembangunan industri
nasional.
Saudara-Saudara sekalian yang Saya Hormati,
Sebagaimana dimaklumi bahwa dengan terbitnya Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, sebagai
pengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/10/2010, diperlukan kembali penataan para pejabat
Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian. Oleh
karenanya, hari ini saya melantik dan menata kembali Para
Pejabat Eselon II agar tugas-tugas Kementerian dapat segera
dimulai

dan

dilaksanakan.

Kami

merasa

perlu

untuk

menempatkan kembali para Pejabat Eselon II sesuai dengan
kompetensinya masing-masing, dalam rangka penyegaran
serta memberi keseimbangan diantara unit Eselon I.
Setelah ini, segera dilaksanakan pengisian Eselon II melalui
seleksi terbuka sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila Eselon II
telah selesai seluruhnya, kita lanjutkan dengan menata
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kembali Eselon III dan IV agar tugas-tugas pembangunan
industri nasional tidak terganggu.
Saudara-Saudara sekalian yang Saya Hormati,
Pejabat Eselon II mempunyai peran yang sangat penting dan
strategis dalam struktur organisasi pemerintah. Pejabat Eselon
II merupakan jabatan antara dalam menjembatani dan
mengoperasionalkan

kebijakan

dan

program

Pimpinan

Kementerian. Pejabat Eselon II harus mampu mencerna,
mengolah dan merealisasikan kebijakan dan program yang
telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya kinerja
Kementerian. Para Pejabat Eselon II juga dituntut untuk
mampu membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai
Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi maupun dunia usaha
dalam melakukan pembinaan dan pengembangan industri
serta meningkatkan daya saing industri nasional.
Oleh karenanya, saya yakin dan percaya, Saudara akan
mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik dan
optimal. Dengan pengalaman Saudara-saudara selama ini,
saya yakin tugas-tugas pembangunan industri nasional dapat
kita selesaikan dengan baik dan sesuai dengan tenggat waktu
yang telah ditetapkan.
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Saudara-Saudara sekalian yang Saya Hormati
Tahun 2015 baru saja kita lewati bersama. Penyerapan
anggaran per 31 Desember 2015 hanya mencapai 77%,
terendah selama 5 tahun terakhir. Rendahnya penyerapan
anggaran Kementerian Perindustrian tersebut disebabkan oleh
berbagai faktor, antara lain adanya kebijakan self bloking
untuk dialokasikan ke kegiatan new initiatif yang menyebabkan
kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan serta adanya
tambahan anggaran sebesar Rp. 1,85 trilliun yang revisinya
baru selesai sekitar September 2015.
Hal tersebut tentunya tidak boleh terulang di tahun 2016. Saya
harap Saudara dapat segera mempercepat realisasi anggaran.
Segerakan

kegiatan-kegiatan

yang

memerlukan

lelang

sehingga cukup waktu untuk menyelesaikannya. Kegiatan
yang tidak diblokir dan tidak ada hambatan, dapat segera
dimulai. Insya Allah, jika semua aparatur bergerak dengan
cepat, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian tahun
2016 akan jauh lebih baik. Tetapi tentunya Saudara tetap
memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas serta ketaatan
terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
Tahun 2015 juga ditandai dengan berbagai prestasi yang
diraih Kementerian Perindustrian, antara lain :
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1. Penghargaan

10

Kementerian/Lembaga

Terbaik

dari

Kementerian PAN & RB berdasarkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2015.
2. Penghargaan WTP selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut
dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Penghargaan Badan Publik Pusat Terbaik ke-III dari Komisi
Informasi Pusat.
4. Penghargaan Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik dari
Lembaga Ombudsman RI.
5. Penghargaan Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik
Pertama dari Badan Kepegawaian Negara
6. Penghargaan Penilaian Laporan Keuangan Terbaik dari
Kementerian Keuangan.
Semua penghargaan tersebut tentunya tidak diraih dengan
mudah, akan tetapi dicapai dengan kesungguhan dan kerja
keras Saudara. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya
memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggitingginya kepada seluruh aparatur Kementerian Perindustrian
yang telah memberikan kontribusi dan sumbangsihnya bagi
keberhasilan dan kemajuan Kementerian Perindustrian.
Pencapaian prestasi tersebut harus dipertahankan bahkan
ditingkatkan lebih baik lagi. Seluruh pegawai tidak lagi bekerja
sebagaimana

business

as

usual,

tetapi

harus

lebih

mengutamakan pencapaian target dan sasaran kinerja
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Saudara-Saudara sekalian yang Saya Hormati
Akhirnya kepada Para Pejabat yang baru dilantik agar dapat
segera menjalankan tugasnya dengan baik dan mengambil
langkah-langkah strategis dalam merealisasikan Kebijakan
dan Program di bidangnya masing-masing.
Kepada seluruh jajaran pimpinan Kementerian Perindustrian,
mari bersama-sama kita tingkatkan prestasi dan kinerja kita
agar sasaran pembangunan industri nasional dapat dicapai
dengan baik.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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