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KATA PENGANTAR

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 – 2014, sektor industri merupakan salah satu penggerak utama yang 

diharapkan pemerintah Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih dari 26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 

2014. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, diharapkan sektor industri mempunyai 

daya saing tinggi,  dengan memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan 

nasional. 

Penyusunan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Perindustrian, merupakan 

kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang  memuat 

perencanaan dan penganggaran bidang Perindustrian yang responsif gender sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang akan 

dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien, karena telah didahului dengan analisis situasi atau analisis gender.

Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sekaligus untuk menunjukkan komitmen pemerintah di bidang industri 

terhadap kondisi dan situasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang masih sering terjadi, sekaligus juga dalam melaksanakan 

Konvensi Internasional yang telah diratifikasi seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional. 

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak atas kerjasamanya dalam penyusunan buku ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita luhur kita 

bersama menuju Indonesia yang lebih baik.

                                                                                                          

 Jakarta,    Februari 2011

  MENTERI PERINDUSTRIAN RI

        

 MOHAMAD S. HIDAYAT
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat 

menyelesaikan penulisan panduan PPRG Bidang Perindustrian.

Dalam upaya menyamakan persepsi oleh para penentu kebijakan, program dan kegiatan serta memberikan arahan dan batasan 

tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan kegiatan supaya responsif gender, 

maka melalui sinergi dan pelaksanaan  program - program pemberdayaan perempuan dengan program-program  terkait dengan 

perindustrian ditunjukkan dalam bentuk panduan ini. 

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 

yang mengamanatkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan 

pengarusutamaan gender, maka Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2009 yang 

diperbaharui dengan PMK Nomor 104 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga dan  Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 

Anggaran 2011, dimana didalamnya juga diatur tentang anggaran responsif gender, yaitu anggaran yang mengakomodasikan 

keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat dan kontrol dari program pembangunan, serta berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan terhadap kesempatan dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Untuk itu diperlukan 

Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bidang Perindustrian.

Saya sangat bersyukur, berkat kerjasama yang baik ini, maka penyusunan Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender 

bidang Perindustrian dapat berlangsung lancar. Saya berharap panduan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan 

program dan anggaran kegiatan bidang perdangangan, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender kepada perempuan 

maupun laki-laki.

Akhirnya penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih saya  sampaikan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak terkait yang 

sudah berupaya dan bekerja keras untuk mewujudkan tersusunnya pedoman ini. Mudah-mudahan panduan ini dapat dimanfaatkan 
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oleh semua pihak yang terkait, khususnya bagi Kementerian Perindustrian, dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan/program/

kegiatan yang ada di lembaga ini menjadi lebih mengena sasaran, efisien dan efektif, dan berkeadilan. 

                        

Jakarta,     Februari 2011

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak RI,

Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP
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BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014, sektor industri merupakan 

salah satu penggerak utama yang diharapkan pemerintah Indonesia untuk memberikan 

kontribusi lebih dari 26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 dan 

mampu menumbuhkan ekonomi minimal 1,5%. Kementerian Perindustrian mendapat 

tugas untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara industri yang tangguh pada tahun 2025 

melalui Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Untuk 

menjabarkan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tersebut, Kementerian Perindustrian 

telah mengembangkan klaster industri prioritas untuk periode 5 tahun yang terdiri dari: klaster 

industri basis industri manufaktur, klaster industri berbasis Agro, klaster industri alat angkut, 

klaster industri elektronika, klaster industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif 

tertentu, dan klaster industri kecil dan menengah tertentu. 

Kementerian Perindustrian diharapkan untuk meningkatkan daya saing industri, yang memiliki 

struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan 

nasional. Untuk itu Kementerian Perindustrian perlu meningkatkan kualitas dan kinerja sumber 

daya manusianya agar dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang cukup 

drastik dan harus diterima sebagai tantangan bagi Kementerian Perindustrian itu sendiri. 

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki dan perempuan, merupakan 

salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional yang juga harus menjadi perhatian di bidang 

perindustrian. Dalam mengukur peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur antara 

lain dengan tiga indeks yaitu Indeks Pembangunan manusia (IPM) atau Human Development 

Index (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index 

(GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement 

(GEM).   Dalam IPM/HDI Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan 0,687 tahun 2004 

menjadi 0,719 tahun 2008, namun dalam IPG/GDI dan IDG/GEM menunjukkan masih adanya 

kesenjangan, yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat pembangunan 
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yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. GDI Indonesia, yang dihitung 

berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi, walaupun mengalami peningkatan 

dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,664 pada tahun 2008 (KNPP dan BPS), tetapi masih 

lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai HDI di tahun yang sama. Peningkatan GDI tersebut 

menempatkan Indonesia pada peringkat ke-94 dari 177 negara. Di antara negara-negara 

ASEAN, GDI Indonesia termasuk dalam peringkat yang rendah. Sementara itu, GEM Indonesia, 

yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan 

keputusan; juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 0,597 pada tahun 

2004 menjadi 0,623 pada tahun 2008 (KNPP-BPS). Namun demikian, peningkatan nilai GEM 

yang kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang 

ekonomi, ketenagakerjaan, termasuk dalam industri belum signifikan. 

Aspek gender dalam industri sangat kental kaitannya jika dilihat dari klaster industri prioritas, 

dalam hal ini terutama pada klaster industri prioritas industri berbasis agro, dan industri 

penunjang industri kreatif. Gender dapat didefinisikan sebagai konstruksi sosial budaya 

yang membedakan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki, bukan 

berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi 

oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Dalam industri, aspek gender ini seringkali terabaikan 

karena permasalahan yang timbul akibat adanya pelabelan (stereotype), peminggiran 

(marginalisasi), perendahan (subordinasi), serta adanya tindak kekerasan kepada pelaksana 

dalam industri, perempuan dan laki-laki, sehingga menimbulkan kesenjangan pada akses, 

kontrol, partisipasi dan manfaat. Dalam klaster prioritas industri berbasis agro misalnya, banyak 

hal yang berkaitan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam industri ini yang belum atau 

tidak menjadi perhatian. Padahal jika peran ke duanya diperhatikan, industri itu mungkin saja 

akan menghasilkan produk yang optimal, efisien dan efektif.

Contoh lain secara umum di bidang ekonomi, masih terdapat beberapa kebijakan ekonomi 

makro maupun mikro yang masih netral gender bahkan tidak sensitif pada isu gender dan 

berpotensi berdampak pada ke-ketidakadilan gender. Secara umum hasil pembangunan 

ternyata belum termanfaatkan secara setara oleh laki-laki dan perempuan ditunjukkan dengan: 

terbatasnya akses dan kontrol perempuan di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan lebih kecil (38, 26%) dibandingkan laki-laki (62,74%), angka pengangguran 

perempuan (10,8%) lebih besar dibandingkan laki-laki (8,1%), dan daya beli perempuan lebih 

rendah dari laki-laki. Hasil sintesa dari banyak studi kasus yang berkaitan dengan angkatan 

kerja, berkesimpulan adanya segregasi gender yang ‘tersembunyi’ dalam angkatan kerja 
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perempuan di sektor informal, sehingga kontribusi ekonomi perempuan tidak sepenuhnya 

masuk dalam perhitungan ekonomi makro.

Isu gender dalam perindustrian perlu digali dan dipelajari lebih lanjut. Dalam diskusi diperoleh 

isu-isu gender di perindustrian sebagai berikut1: 

• Kementerian Perindustrian pada dasarnya tidak membeda-bedakan laki-laki atau pun 

perempuan, karena menurut pendapat staf aspek gender dinilai tidak signifikan. Namun 

demikian, dalam diskusi diperoleh informasi bahwa dalam pelatihan-pelatihan untuk 

pekerja umumnya yang hadir perempuan, tapi hal ini sangat tergantung terhadap jenis 

industrinya. Contohnya untuk industri sepatu, sering kali pelatihan seimbang jumlah antara 

laki-laki dan perempuannya.

• Di lapangan, industri-industri cenderung untuk mempekerjakan perempuan dibandingkan 

laki-laki, dan biasanya ada segregasi terhadap jenis pekerjaannya. Contoh: dari industri 

logam, metal yang padat teknologi, intensif serta untuk pengembangan industri, pekerja 

yang diambil pada umumnya perempuan. Tetapi untuk teknis lebih banyak dipekerjakan laki-

laki. Contoh lainnya, untuk permesinan dan logam, untuk kegiatan fisik lebih dibutuhkan 

tenaga kerja laki-laki, namun untuk pemasaran lebih banyak dipekerjakan perempuan.

• Penerimaan pegawai pada Kementerian Perindustrian lebih diutamakan pada kompetensi 

dan hasil kelulusan saat test penerimaan kepegawaian. Beberapa waktu belakangan ini 

lebih banyak pegawai perempuan yang diterima karena memang telah lulus kompetensi. 

Permasalahan baru dirasakan saat pegawai perempuan dalam salah satu Badan Penelitian 

secara bersamaan cuti melahirkan, sehingga pekerjaan penelitian laboratorium terpengaruh 

dan terganggu. Di sisi lain, pekerja laboratorium biasanya diperoleh tenaga dari Akademi 

Kimia Analisis yang 70% mahasiswanya adalah perempuan.

• Untuk pelaksanaan pemeriksaan, tenaga perempuan di inspektorat mencapai 25%, tetapi 

sebagai auditor ternyata jumlahnya kurang dari 10% saja.

Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan 

bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki. Mereka 

mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, peranserta, dan memanfaatkan hasil-

hasil pembangunan. Hasil pengabaian itu akan memunculkan adanya kesenjangan gender, kesenjangan terhadap perempuan bisa juga 

kesenjangan terhadap laki-laki.
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Dari hasil diskusi tersebut, dapat diperkirakan dari isu gender yang muncul, telah terjadi 

kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses informasi dan pembangunan, 

partisipasi, kontrol dan pemanfaatan dari kegiatan industri yang ada. Hal ini perlu menjadi 

perhatian para pengambil keputusan dan pembuatan kebijakan, agar peluang senantiasa 

terbuka bagi ke dua belah pihak, perempuan dan laki-laki.

Isu-isu gender ini terjadi di masyarakat umum yang berkecimpung di dunia industri, seperti 

beberapa hal berikut:

1) Terjadinya perempuan dan laki-laki yang men-spesialisasi-kan diri pada tugas yang berbeda, 

pada setting yang terpisah, mempunyai perbedaan dalam akses terhadap posisi tawar 

dalam perekonomian informal; dan

2) Terdapatnya perempuan yang lebih banyak terlibat di perekonomian informal, karena 

berbagai alasan antara lain: (1) sesuai dengan peran gendernya, sehingga mudah ‘masuk 

dan keluar’; (2) kelangkaan akses terhadap perekonomian formal, karena adanya gender 

stereotyping; (3) mayoritas tidak memiliki persyaratan formal; persyaratan yang justru tidak 

dipunyai oleh perempuan.

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, panduan Perencanaan 

Penganggaran yang Responsif Gender perlu disusun agar para pelaksana program melakukan 

analisis gender yang hasilnya dijadikan bahan acuan bagi Kementerian dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran. Berbagai permasalahan harus ditangani secara komprehensif 

dan seksama, untuk itu perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan klaster prioritas, 

sehingga tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat serta dampak positif baik bagi laki-laki 

maupun perempuan. 

1.2. Tujuan, Sasaran dan Dasar Hukum 
 

A. Tujuan 
Tujuan Panduan PPRG ini adalah :

1. Menyamakan persepsi para penentu kebijakan, program dan kegiatan mulai dari 

penyusunan perencanaan dan penganggaran supaya responsif gender;

2. Memberikan arah dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan kegiatan supaya  responsif gender;
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3. Memandu tata cara pengintegrasian isu gender ke dalam sistem perencanaan dan 

penganggaran,  program dan kegiatan pada Kementerian Perindustrian;

4. Memberikan panduan teknis langkah-langkah menyusun Renja-KL, RKA KL dan 

Kerangka Acuan/Terms of Reference (ToR) dan GBS dengan menggunakan indikator 

kinerja yang responsif gender.

B. Sasaran 
Sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG ini  adalah:

1. Tersusunnya program dan kegiatan yang responsif gender pada Kementerian 

Perindustrian;

2. Diterapkannya anggaran responsif gender dalam program dan kegiatan pembangunan 

di bidang perindustrian;

3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

bidang perindustrian;

4. Menurunnya permasalahan gender dalam pembangunan bidang perindustrian 

sehingga dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja menjadi lebih efektif, efisien 

dan berkeadilan.

C. Landasan Hukum 
1. Undang Undang Nomor  17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan 

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang kemudian memberikan peluang bagi 

pengintegrasian gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.

2. Undang Undang   Nomor  1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang Undang   Nomor  15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja disamping audit 

keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit 

gender kedalam audit kinerja.

4. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, menetapkan sistem perencanaan multi tahunan nasional yang berbasis 

prioritas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

5. Undang Undang   Nomor  32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang Undang   Nomor  33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah, menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan 

berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke 

dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
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7. Undang-undang Nomor  17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,  

8. Peraturan Pemerintah Nomor  20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP), menjabarkan system perencanaan tahunan yang berbasis kinerja 

yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem 

perencanaan dan penganggaran di pusat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor  21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL, menjabarkan 

pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi 

pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, menetapkan 

bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja 

yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem 

perencanaan dan penganggaran daerah.

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009,

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional 

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional;

14. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman 

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor  0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/

MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010  tertanggal 19 Mei 2010 Tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran  2011.
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BAB II Perencanaan dan Penganggaran
Resposnif Gender

2.1 Apa itu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 
(PPRG)?

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi 

adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan 

antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan 

budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan 

penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang 

sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan 

yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender 

bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk 

mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait 

dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsif 

gender: 1). perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang 

untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor; 2). perencanaan 

responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-

perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki 

dalam proses penyusunannya;  dan 3). penganggaran yang responsif gender, yaitu : (1) dalam 

proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu 

keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama 

mereka menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2) anggaran responsif 

gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang 

dapat memberikan manfaat secara adil bagi  perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang 

pembangunan; dan (3) anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-
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kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh 

perempuan dan laki-laki.

PENGINTEGRASIAN ISU GENDER

Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengangaran, akan

MENGHASILKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna 

memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki 

berdasarkan hasil analisis gender;

2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah 

kesenjangan gender.  Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan 

dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol 

terhadap sumberdaya;

3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan 

pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan 

kapasitas sumberdaya manusia.

2.2 Mengapa perlu menyusun PPRG melalui Gender Budget 
Statement (GBS)?

PERTAMA

Untuk mendorong percepatan pencapaian target RPJMN 2010-2014, bidang perindustrian 

memiliki kebijakan prioritas yang harus dipenuhi hingga 2015.  Dengan perencanaan dan 

penganggaran yang responsif gender maka pelaksanaan program/kegiatan di bidang 

perindustrian akan menjadi lebih efektif dan efisien karena telah didahului dengan analisis 

situasi atau analisis gender.  Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender 

sekaligus untuk menunjukkan komitmen pemerintah di bidang industri terhadap kondisi 

dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi, sekaligus juga dalam 

melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi seperti Undang-Undang Nomor  7 

Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Dikriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 

dan kesepakatan Internasional Landasan Rencana Aksi Beijing (Beijing Platform for Action/
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BPFA). Berdasarkan Inpres Nomor  9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional, analisis gender merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam 

perencanaan pembangunan di seluruh K/L. 

KEDUA

Dalam rangka mengimplementasikan amanah kebijakan nasional tersebut di atas, sejak 

tahun anggaran 2010 dilaksanakan uji coba penyusunan rencana dan anggaran dengan 

memasukkan gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender 

melalui Gender Budget Statement (GBS), seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor  119/PMK.02/2009 di 7 (tujuh) K/L, yakni Departemen Keuangan, Bappenas, 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan; Departemen Pendidikan, Departemen Pekerjaan 

Umum, Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian. 

Pada tahun 2011 sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tertanggal 

19 Mei 2010, diterapkan pada K/L yang menerapkan ARG meliputi 7 (tujuh) K/L pilot pada 

tahun 2010 tersebut di atas, ditambah dengan K/L yang menangani Bidang Perekonomian 

dan Bidang Polsoskum (Politik, Sosial dan Hukum), yang menghasilkan output kegiatan dalam 

rangka:

 Penugasan prioritas pembangunan nasional;

 Pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau

 Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya capacity building, 

advokasi gender, kajian dan pengumpulan data terpilah).

Kementerian Perindustrian termasuk bagian dari prioritas pembangunan nasional yang juga 

termasuk lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian 

Perindustrian merupakan salah satu kementerian yang sudah waktunya melakukan PPRG.

KETIGA

Pendekatan pengarusutamaan gender melalui GBS atau Pernyataan Anggaran Responsif 

Gender, didahului dengan analisis situasi/analisis gender akan memberikan manfaat bagi 

pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara, diantaranya: 
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1. Lebih efektif dan efisien. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan 

peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan 

perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian sebuah PPRG 

bidang perindustrian akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk 

memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan bidang 

industri dan anggaran, menetapkan affirmative action apa yang perlu dilakukan untuk 

mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari 

sebuah program/kegiatan bidang perindustrian, kapan dan bagaimana program/kegiatan 

bidang perindustrian itu akan dilakukan;

2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan bidang perindustrian. 

Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran 

pembangunan bidang perindustrian, maka  kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat  

penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi/analisis gender 

akan dapat mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara 

perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk 

menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang 

berbeda tersebut;

3. Menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan konvensi internasional  yang 

telah diratifikasi, serta merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konvensi dan 

kesepakatan-kesepakatan dimaksud. 

 Contoh analisis gender dapat dilihat pada lampiran pada panduan PPRG bidang perindustrian 

ini.

2.3 Cara Menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif 
Gender

Selain Pendekatan Penganggaran Terpadu (Unified Budget), Pendekatan Penganggaran 

Berbasis Kinerja/PBK (Performance Based Budgeting), dan Pendekatan Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework), yang telah diamanahkan 

dalam Undang Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pengantar 

Permenkeu tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA KL 2009 juga ditambahkan pendekatan 

dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dengan menggunakan analisis 

situasi/analisis gender berdasarkan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin dalam 
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penyusunan perencanaan program dan kegiatan di setiap bidang pembangunan. Dalam 

pengantar Permenkeu secara eksplisit dinyatakan bahwa mulai tahun 2010 dan seterusnya 

akan digunakan pula analisis gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar 

tersusun anggaran yang responsif gender. 

Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan suatu 

pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, 

permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Untuk perindustrian, 

penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis situasi/

analisis gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan 

kebijakan operasional bidang perindustrian. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, 

Renstra KL, RKP, Renja KL dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakan operasional 

meliputi dokumen APBN, RKA-KL dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar 

penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender. Operasionalisasi pengintegrasian 

isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen 

Renja KL. Penyusunan Dokumen Renja menggunakan analisis gender. 

PERENCANAAN & PENGANGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Anggaran 
Nasional

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan

Rincian Kegiatan (Rp)

Renja K/L/SKPD RKA
K/L/SKPD

RPJMN/D RKP/D

Perencanaan
Anggaran 
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Perencanaan
Responsive

Gender
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Gender
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Analisis gender/analisis situasi dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:

• gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-

laki dalam semua kegiatan pembangunan bidang industri;

• gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan 

atau eksternal lembaga masyarakat;

• indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;

• indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/

sub-kegiatan.

Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway atau Alur kerja Analisis Gender (GAP) 

yang dapat dilihat pada Diagram 7 di bawah ini.

DIAGRAM 7
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Monitoring
dan 
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2.4  Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Responsif 
Gender
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BAB III Penerapan Anggaran yang
Responsif Gender ke dalam Siklus

Perencanaan

3.1 Proses Menyusun PPRG

PERTAMA

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian Perindustrian 

mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran secara nasional.  Siklus dimulai dengan 

penyusunan Renja K/L Eselon II oleh penanggung jawab kegiatan pokok di masing-masing 

Eselon II pada kurun waktu Januari-April, dan dilanjutkan dengan diterimanya pagu indikatif, 

dan berakhir setelah DIPA dari Kementerian Keuangan pada kurun waktu Agustus-Desember 

tahun yang sama.

KEDUA

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan tertentu antara lain tentang anggaran responsif gender, K/L 

menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan 

hal-hal sebagai  berikut:

1. Gender Budget Statement (GBS)

 GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif 

terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output 

kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan. Penyusunan dokumen GBS telah 

melalui analisis gender dengan menggunakan alat yang disebut Gender Analysis Pathway 

(GAP). GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (terms of reference - TOR). 
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2. Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) 

 Untuk kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka TOR dari suatu output kegiatan harus 

mampu menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan komponen-komponen inputnya terhadap 

output yang dihasilkan. Selanjutnya dalam TOR hanya komponen input yang langsung 

mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender yang perlu penjelasan sebagaimana 

rencana aksi dalam dokumen GBS.

 

 Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR 

sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Tusi/Kebijakan: pada bagian ini diuraikan secara jelas informasi mengenai 

output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan dasar kebijakan berupa penugasan 

prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya diuraikan pula mengenai analisa situasi 

berkenaan dengan isu gender yang ada dalam rangka menghasilkan output kegiatan 

dimaksud. 

b. Pelaksanaan kegiatan (termasuk time table):  pada bagian ini diuraikan komponen 

input yang mendukung langsung perbaikan ke arah kesetaraan gender. Dengan kata 

lain bahwa komponen input yang mendukung pencapaian output kegiatan yang 

berperspektif gender harus dapat menjelaskan upaya perbaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan.

 Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL 

berkenaan dengan anggaran responsif gender yaitu:

1. Penerapan ARG pada penganggaran tahun 2011 diletakkan pada output. Relevansi 

komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.

2. Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG, mulai tahun 2011, ARG 

akan diterapkan pada K/L yang menghasilkan output kegiatan:

a. Dalam rangka penugasan prioritas pembangunan nasional; 

b. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau

c. Dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk 

didalamnya capacity building, advokasi gender, kaijan, sosialisasi, diseminasi 

dan/atau pengumpulan data terpilah).

3. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan 

setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan 

gender).
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4. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk 

pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan 

dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip 

tersebut mempunyai arti:  

a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, 

peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;

c. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran;

d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk 

program perempuan;

e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus 

pemberdayaan perempuan;

f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk 

setiap kegiatan;

g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi 

responsif gender, namun ada juga kegiatan yang netral gender.

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR 

sebagai berikut :

1. Dalam menyusun TOR tetap memakai metoda seperti biasanya yaitu (5W+1H), ditambah 

dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan tersebut

KOTAK:

 Apa yang dilakukan kaum laki-laki dan perempuan (dewasa, anak-anak, orang berusia 

lanjut), dan dimana serta kapan kegiatan-kegiatan ini dilakukan.

 Siapa yang memiliki akses dan pengendalian terhadap sumber daya dan pelayanan 

serta pembuatam keputusan.

 Bagaimana pola kegiatan, akses dan pengendalian dibenrtuk oleh faktor-faktor 

struktural (demografi, ekonomi, hukum dan institusional) dan faktor budaya, agama serta 

perilaku?

 Mengapa perencanaan, perancangan, i,plementasi, pemantauan (monitoring), dan 

pasca-evaluasi yang peka-gender
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2. Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya memasukkan isu 

gender pada bagian :

a. Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 

sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal 

akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat terhadap sumberdaya (pada bagian ini 

dapat diambil dari hasil analisis situasi/analisis gender dalam GBS); 

b. Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima 

kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

c. Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok 

sasaran laki-laki dan perempuan;

d. Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus 

sesuai dengan tujuan kegiatannya.

e. Untuk melengkapi TOR, harus melampirkan GBS yang menginformasikan suatu kegiatan 

telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan apakah telah dialokasikan dana 

pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Gender 

Budget Statement (GBS) didefinisikan sebagai berikut:

A gender budget statement is a gender-specific accountability document produced by a 

government agency (ministry or department) to show what its programmes and budgets are doing 

in respect of gender. A gender budget statement therefore shows: the agency’s intention to do 

something in respect of gender equality; and that the agency is putting money where its mouth is 

(i.e. budget is following the policy commitment).

Analisis situasi untuk melihat isu gender tersebut harus digambarkan dalam sub-kegiatan dalam 

lampiran III. Peraturan    Menteri   Keuangan Nomor 104/PMK.02/ 2010 Tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 

(RKA-KL) Tahun Anggaran  2011 – Bab I Tata Cara Penyusunan RKA-KL dengan format GBS 

dan Cara Penyusunannya berikut di samping ini: 
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Format GBS dan Cara Penyusunannya

GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  ………………………

Unit Organisasi :  ………………………

Unit Eselon II/Satker :  ………………………

Program Nama program yang ada pada K/L

Kegiatan Nama Kegiatan sebagai penjabaran program

Output Kegiatan Jenis Output,volume, dan  satuan Output Kegiatan (ada di 

RENSTRA)

Tujuan Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output 

kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender.  Jika 

penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analisis 

Pathway (GAP) maka, dapat menggunakan hasil jawaban 

kolom 6 (enam) pada Format GAP.

Analisa Situasi •    Uraian ringkas yang menggambarkan  persoalan yang 

akan ditangani/dilaksanakan  oleh kegiatan yang 

menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data 

pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab 

permasalahan kesenjangan gender. 

•    Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data 

terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun  

perempuan diharapkan tersedia . Jika tidak mempunyai 

data dimaksud maka, dapat menggunakan data 

kualitatif (dapat berupa ’rumusan’ hasil dari focus 

group discussion (FGD)

•    Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai 

pengaruh kepada kelompok sasaran 
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Rencana Aksi

(Dipilih hanya Komponen 

Input yang secara langsung 

mengubah kondisi kearah 

kesetaraan gender. Tidak 

Semua Komponen Input 

dicantumkan)

Komponen 

Input 1

Memuat informasi mengenai:

Bagian/tahapan pencapaian suatu 

Output. Komponen Input ini harus 

relevan dengan Output Kegiatan 

yang dihasilkan. Dan diharapkan 

dapat menangani/mengurangi 

permasalahan kesenjangan gender 

yang telah diidentifikasi dalam analisa 

situasi

Komponen Input 

2

Idem

dst…

Alokasi Anggaran Output 

Kegiatan 

Rp.... Jumlah anggaran (Rp) yang 

dialokasikan untuk mencapai suatu 

Output Kegiatan 

Dampak/ hasil Output 

kegiatan

Dampak/hasil secara luas dari 

output kegiatan yang dihasilkan dan 

dikaitkan dengan isu gender serta 

perbaikan kearah kesetaraan gender 

yang telah diidentifikasi pada analisa 

situasi.

Sumber:  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Tahun 2011.
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KETIGA

Dalam rangka penelaahan RKA-KL, berkenaan dengan Anggaran Responsif Gender  (ARG), 

Direktorat Jendral Anggaran, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meneliti relevansi dan konsistensi dokumen Gender Budget Statement (GBS)  dengan TOR, 

meliputi :

a. Suatu ARG berada pada output suatu  kegiatan;

b. Isu kesenjangan gender dan gambaran perbaikannya tercermin dari uraian analisis 

situasi yang ada dalam GBS maupun isu gender dalam Kerangka Acuan Kegiatan 

(TOR).

c. Meneliti Kesesuaian GBS dengan format baku.

d. Apabila TOR dan GBS tidak sinkron, maka output dimaksud belum dapat dikatakan 

responsif gender dan perlu dilakukan perbaikan TOR supaya sinkron dengan GBS-nya. 

e. Apabila telah sesuai dengan kaidah ARG, petugas penelaah DJA memberikan kode ( 

atribut berupa tanda √ ) pada Sistem Aplikasi RKA-KL bahwa output kegiatan dimaksud 

telah responsif gender.

2. Untuk mempermudah proses penelaahan RKA-KL, petugas penelaah Ditjen Anggaran 

dapat membuat daftar (check list) atas pernyataan/pertanyaan sebagai berikut :

a. Apa jenis kegiatan ARG yang akan dilaksanakan? Jenis kegiatan tersebut berupa 

service delivery atau capacity building dan advokasi gender dalam kerangka penugasan 

prioritas pembangunan nasional.

b. Apakah telah tersedia dokumen GBS yang didahului dengan analisa gender.

c. Adanya isu gender yang dituangkan dalam TOR seperti :

i.  Apakah pada bagian Latar Belakang telah dijelaskan mengenai permasalahan yang 

dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; 

ii.   Apakah tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang 

akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

iii.   Apakah dalam pelaksanaan kegiatan telah menjelaskan pelibatan atau konsultasi 

dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan.
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3.2 Siapa yang mengerjakan PPRG?

Perencana memasukkan informasi kinerja, serta rencana kegiatan dan alokasi pendanaannya 

dalam rangka menghasilkan outputnya, sebagai tahapan akhir dari proses penyusunan RKA 

K/L dalam memasukkan data dan komponen input pada fasilitas kertas kerja di aplikasi RKA 

K/L. Informasi kinerja didapat dari dokumen-dokumen seperti Renstra, RKP dan Renja K/L. 

Perencana akan menyampaikan RKA K/L yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau 

setingkat Eselon I sebagai penanggung-jawab kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat 

Jenderal Anggaran. Untuk RKA K/L yang telah melalui proses PPRG harus melampirkan Gender 

Budget Statement (GBS) berikut TOR yang mengacu pada format dan contoh lampiran 

di akhir panduan ini.
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Bagian ini menjelaskan bagaimana tahapan penyusunan perencanaan kebijakan program, 

kegiatan/sub kegiatan dan penganggaran yang responsif gender. Langkah awal yang harus 

dilakukan setiap KL adalah membuat program dan kegiatan/subkegiatan yang direncanakan 

mampu  mengecilkan isu kesenjangan gender, dan melakukan analisis gender/analisis situasi.

4.1 Alur  menyusun Perencanaan Yang Responsif Gender 

Dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan, 

komponen dan sub komponen yang responsif gender dapat dilakukan melalui langkah-langkah 

Analisis Gender sebagai berikut: 

Langkah 1
Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program, kegiatan/

sub kegiatan, komponen dan sub komponen yang ada

Langkah 2

Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka 

wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang 

kualitatif atau kuantitatif).

Langkah 3
Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat

Langkah 4
Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) 

yang menyebabkan terjadinya isu gender.

Langkah 5
Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses 

pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.

Langkah 6
Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan 

pembangunan menjadi responsive gender

Langkah 7

Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang 

telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk 

mengatasi kesejangan gender.

Langkah 8 Tetapkan base-line

Langkah 9 Tetapkan indikator gender

BAB IV Contoh Alur Analisis Gender
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Langkah-langkah yang diuraikan di atas dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 

mengidentifikasi isu kesenjangan gender. Untuk perindustrian dapat dilakukan dengan 

melakukan telaahan program, kegiatan, sub kegiatan, komponen dan sub komponen yang 

dipilih, mengidentifikasikan isu gender, mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan gender, 

merumuskan ulang tujuan, menawarkan alternatif solusi berupa rencana aksi, dan menentukan 

indikator gender sebagai alat ukur. 

Alat analisis gender yang dipilih adalah Gender Analysis Pathway (GAP), yang dikembangkan 

oleh pemerintah Indonesia. Adapun langkah-langkah melakukan GAP adalah sebagai berikut:

Langkah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pilih 

Kebijakan/ 

Program/ 

Kegiatan 

yang akan 

dianalisis

Data Pembu-

ka Wawasan
Isu Gender

Kebijakan dan Rencana 

Ke Depan
Pengukuran Hasil

Faktor  Kes-

enjangan

Sebab  

Kesenjangan 

Internal

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal

Reformulasi 

Tujuan

Rencana 

Aksi

Data Dasar 

(Base-line)

Indikator 

Gender

Identifikasi 

dan tuliskan 

tujuan dari 

Kebijakan/ 

Program/ 

Kegiatan

Sajikan data 

pembuka 

wawasan, 

yang terpilah 

menurut 

jenis kelamin 

:    -kuanti-

tatif -kuali-

tatif

Temukenali 

isu gender 

di proses 

perencanaan 

dengan 

memper-

hatikan 4 

(empat) 

faktor kes-

enjangan, 

yaitu : akses, 

partisipasi, 

kontrol dan 

manfaat

Temukenali 

isu gender di 

internal lem-

baga dan/ 

atau budaya 

organisasi 

yang dapat 

menyebab-

kan ter-

jadinya isu 

gender

Temuke-nali 

isu gender 

di eksternal 

lembaga 

pada proses 

pelaksanaan

Rumuskan 

kem-

bali tujuan 

kebijakan/ 

program/ 

kegiatan 

sehingga 

menjadi 

responsif 

gender

Tetapkan 

rencana aksi 

yang respon-

sif gender

Tetapkan 

base-line

Tetapkan 

indikator 

gender

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
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4.2 Langkah-langkah Menyusun Penganggaran yang Responsif 
Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan 

melalui 3 (tiga)  tahapan yaitu: (1) Tahap analisis situasi; (2) Tahap penyusunan kegiatan/

subkegiatan; (3) Tahap penyusunan indikator kinerja

1.  TAHAP ANALISIS SITUASI

 Analisis situasi dalam perspektif gender merupakan analisis terhadap suatu keadaan yang 

terkait dengan intervensi program/kegiatan/sub-kegiatan pembangunan dan menjadi 

tujuan dan sasaran untuk dicapai. Analisis situasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut:

Langkah 1
Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan 

gender;

Langkah 2 Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;

Langkah 3
Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang 

menyebabkan terjadinya kesenjangan;

Langkah 4
Menuliskan kembali kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk 

ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan.

Langkah 5

Rumuskan KAK/TOR

•    Tuliskan kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam 

latar belakang kerangka acuan kegiatan (KAK-TOR) yang sedang 

dibangun.

•    Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender

•    Uraikan kesenjangan gender pada KAK/TOR

Tuliskan tujuan yang menggambarkan penurunan kesenjangan gender
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KAK/ TOR

(Judul)

A. Latar Belakang

- Dasar Hukum

- Gambaran Umum

B. Penerima Manfaat

C. Strategi Pencapaian Keluaran

- Metode Pelaksanaan

- Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

D. Waktu Pencapaian

E. Biaya yang diperlukan

 

2. TAHAP PENYUSUNAN KEGIATAN/SUB-KEGIATAN

Langkah 1

Tuliskan kegiatan/sub-kegiatan

•  Tuliskan nama rencana kegiatan/sub kegiatan. Sedapat mungkin 

kegiatannya sudah responsif gender.

•  Tuliskan nama grup akun (tahapan kegiatan/sub kegiatan) yang 

diharapkan untuk mengatasi  kesenjangan gender.

3. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

 

Langkah 1

•  Menuliskan jumlah input yang digunakan

•  Tuliskan jumlah anggaran kegiatan

•  Tuliskan jumlah orang yang terlibat dan sasaran yang meliputi  laki-

laki dan perempuan, material yang akan digunakan, jumlah biaya, 

sasaran  dll.
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Langkah 2

•    Menuliskan indikator keluaran (output) kegiatan/subkegiatan

•  Tuliskan indikator keluaran (output) kegiatan/sub kegiatan yang 

menggambarkan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Indikator 

kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan/

subkegiatan yang dilaksanakan oleh Satminkal

•   Lakukan analisis situasi/ analisis gender, apakah alokasi sumberdaya 

berhubungan lansung dengan pencapaian tujuan kegiatan/

subkegiatan yang responsif gender.

Langkah 3 Menuliskan indikator hasil (outcome) kegiatan/sub kegiatan

•  Tuliskan indikator hasil suatu kegiatan/sub kegiatan yang responsif 

gender. Indikator hasil (outcome) haruslah dikaitkan dengan segala 

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang 

menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan 

laki-laki. 

•   Tuliskan indikator hasil (outcome) yang realistis sesuai rumusan tujuan 

kegiatan/sub kegiatan.

•   Tuliskan indikator manfaat (dampak).

•   Tentukan siapa target penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan/  

subkegiatan.

•   Tuliskan perkiraaan dampak dari pelaksaanaan kegiatan/subkegiatan



28
Panduan Perencanaan dan Pengangaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Industri

Terlepas dari semua tahapan tersebut, secara lengkap format KAK sebagai berikut:

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN 

Kementerian negara/lembaga  :    .....................................................................  (1)

Unit Eselon I  :    .....................................................................  (2)

Program  :    .....................................................................  (3)

Hasil  :    .....................................................................  (4)

Unit Eselon II/ Satker  :    .....................................................................  (5)

Kegiatan  :    .....................................................................  (6)

Indikator Kinerja Kegiatan  :   .....................................................................  (7)

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  :   .....................................................................  (8)

Volume   :   ....................................................................  (9)

 

A.  Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan (10)

2.  Gambaran Umum (11)

B.  Penerima Manfaat (12)

C.  Strategi Pencapaian Keluaran 

a. Metode Pelaksanaan (13)

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)

D.  Waktu Pencapaian Keluaran (15) 

E.  Biaya Yang Diperlukan (16)

 Penanggungjawab 

 

 .......................................(17)

     

 NIP….....…….....…..... (18) 
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PETUNJUK PENGISIAN  KAK/TOR

KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran  kegiatan yang 

akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat 

latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang 

diperlukan.

No Uraian

(1) Diisi nama kementerian negara/lembaga.

(2) Diisi nama unit eselon I.

(3) Disi nama program sesuai hasil restrukturisasi program.

(4) Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.

(5) Diisi nama unit eselon II.

(6) Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan. 

(7) Diisi uraian indikator kinerja kegiatan. 

(8) Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.

(9)

Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif 

yang terukur. 

Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta , 500 km jalan, 33 laporan LHP.

(10)
Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung 

dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

(11)

Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta penjelasan target volume 

output yang akan dicapai.

Contoh : Kegiatan Generik  atau Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, 

Kegiatan Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis Non Prioritas).

(12)

Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau  eksternal kementerian 

negara/lembaga. 

Contoh : pegawai, petani, siswa.

(13) Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola. 

(14)

Diisi dengan tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian 

keluaran kegiatan,  termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan 

keterangan kelanjutan pelaksanaan tahapan/komponen masukan ( on / off ) pada 

tahun berikutnya. 
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No Uraian

(15) Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan. 

(16)
Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan 

dalam pencapaian keluaran kegiatan.

(17)
Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II / Kepala satker 

vertikal). 

(18) Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.
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Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan dan 

penganggaran yang dilakukan dengan memasukan perbedaan pengalaman, aspirasi, 

kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Dalam 

rangka menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender perlu 

dilakukan analisis gender pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. 

Anggaran yang responsif gender, yaitu untuk membiayai program, kegiatan, sub kegiatan, 

komponen dan sub komponen pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil 

bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan. 

Untuk bidang perindustrian, proses PPRG memerlukan penelaahan terhadap partisipasi 

perempuan dan laki-laki secara aktif dan secara bersama-sama untuk menetapkan prioritas 

program, kegiatan, sub kegiatan, komponen dan sub komponen pembangunan. Oleh karena 

itu, peningkatan pemahaman, persepsi bagi para penyusun perencanaan dan penganggaran 

tentang “makna” gender serta arti pentingnya perencanaan dan penganggaran dalam 

perindustrian mutlak diperlukan. 

Pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab berbagai pemegang kepentingan 

(stakeholders). PPRG bidang industri merupakan alat untuk mengimplementasikan 

pengarusutamaan gender (PUG).  PPRG bidang industri bukan berarti meminta alokasi 

anggaran yang lebih besar untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perempuan atau pun alokasi 

anggaran untuk PUG.  PPRG dalam industri merupakan alat untuk mewujudkan KKG dengan 

memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran disusun, dilaksanakan dan melakukan 

monitoring evaluasi dengan mengintegrasikan gender.

Mengingat bahwa kesinambungan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) 

sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam 

berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. 

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para 

BAB V Penutup
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penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar 

analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya 

informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, untuk itu perlu mendapat perhatian secara 

seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan 

di masa yang akan datang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggaran responsif gender (gender budgeting) bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan kesetaraan gender melalui proses keadilan dalam penentuan 

program dan kegiatan dan bukan anggaran yang terpisah antara laki-laki dan perempuan

2. Penerapan ARG ke dalam perencanaan dan sistem penganggaran tercermin dalam siklus 

perencanaan pembangunan. Tidak hanya pada tahap penyusunan rencana dan proses 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria.
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DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

  Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial 

budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan 

konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman 

  Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis 

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui 

kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman pengalaman, aspirasi, kebutuhan, 

dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, 

orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara 

ekonomi)  untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di 

berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

 Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada 

salah satu jenis kelamin.

 Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan 

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, 

keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

 Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki  dalam keseluruhan 

proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu  dengan mempertimbangkan pengalaman, 

kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan  dan sebagai laki-laki untuk  mendapat 

akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil 

keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh 

penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan  

keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.).
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 Analisis Gender. Mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan 

peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena pembedaan-pembedaan 

ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman, 

kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada pembedaan antara 

keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan; berpartisipasi dalam 

pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender Merupakan langkah 

awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender untuk analisis 

gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah 

antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

 Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-

perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus 

hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

 Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh 

lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan 

mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan 

secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut 

perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan 

laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga 

perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program 

sampai operasionalnya di lapangan.

 Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan 

perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi 

adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan 

perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.  

 Kebijakan/ Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang responsif gender 

berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya 

mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
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 Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun 

anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan 

dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan 

sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan 

bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita 

mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki 

tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.

 Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender 

yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan 

berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan 

tersebut.  

 Dua macam data terpilah menurut jenis kelamin, ada  dua macam data terpilah menurut 

jenis kelamin dari perspektif gender: (1) data terpilah menurut jenis kelamin; (2) Gender 

statistik

 Data terpilah menurut jenis kelamin, data/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati  

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Contoh: Pedagang batik di pasar A  berjumlah 300 

orang  yang terbagi  kedalam 51%  perempuan dan 41% laki-laki.

 Apakah data terpilah menurut jenis kelamin sudah cukup untuk melakukan analisis 

gender? Belum! Dari perspektif gender, data menurut jenis kelamin, belum memperlihatkan 

kedalaman isu gender yang tersirat. Sebab itu memerlukan informasi/ analisis lebih lanjut; 

hasilnya adalah gender statistik. .

 Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang 

memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki  yang mengandung isu gender.   

Misalnya: Dari tigaratus  pedagang batik di pasar A,  seluruh pedagang laki-laki mendapatkan 

kredit dari bank lebih besar, dibandingkan dengan kredit yang diterima oleh  pedagang 

perempuan. Jumlah pedagang perempuan yang mengajukan kredit lebih sedikit daripada 

pedagang laki-laki. Untuk mendapatkan kredit perempuan memerlukan ijin dari suami, tetapi 

laki-laki dapat memperoleh kredit tanpa persetujuan istri.  Dalam mengembalikan kredit 

perempuan lebih tertib daripada laki-laki. 
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Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender diperlukan 

untuk; (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan 

para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) 

bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang 

responsif gender.

Untuk keperluan PUG dua macam data tersebut yaitu data terpilah menurut jenis kelamin dan 

statistik gender. Kedua macam data tersebut harus tersedia secara reguler dan diperbaharui 

(’updated’).
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program: 
Penumbuhan Industri 
Unggulan Berbasis 
Teknologi Tinggi
Kegiatan: 
Penyusunan dan Evalu-
asi Program Penumbu-
han Industri Unggulan 
Berbasis IPTEK.
Output:
Laporan Kegiatan/
Pembinaan dan Tindak 
Lanjut/Monev Bidang 
IUBTT 
Sub Kegiatan: Pengelo-
laan Kepegawaian Ditjen 
IUBTT
Tujuannya  Kegiatan : me-
ningkatkan kemampuan 
SDM Ditjen IUBTT agar 
tersedia aparatur yang 
mempunyai pengetahuan 
dan kemampuan dalam 
menjalankan TUPOKSI

Peningkatan Kualitas SDM 
aparatur Ditjen IUBTT 
diadakan 7 pelatihan yang di-
tujukan bagi pegawai, dalam 
rangka memberikan pengeta-
huan dan pembekalan untuk 
meningkatkan kemampuan 
SDM Ditjen IUBTT sehingga 
mempermudah terseleng-
garanya tertib administrasi, 
perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan dan pembinaan 
industri.

1. Akses : kesempa-
tan  untuk mengikuti 
pelatihan lebih kecil  
karena jumlah pegawai 
perempuan di tiap unit 
lebih sedikit dibanding-
kan pegawai laki-laki.

1. Jumlah pegawai perem-
puan yang ditempat-
kan untuk melakukan 
pekerjaan yang bersifat 
substansi lebih sedikit 
dibandingkan dengan 
pegawai laki-laki.

Budaya Masyarakat 
yang menganggap 
perempuan memiliki 
keterbatasan untuk 
bekerja di malam 
hari karena memikul 
beban tanggung 
jawab ganda di dalam 
keluarga.

meningkatkan kualitas SDM 
aparatur Ditjen IUBTT baik 
laki-laki dan perempuan melalui 
pelatihan

1. Persiapan, membentuk 
kelompok kerja, mengiden-
tifikasi materi pelatihan, 
menyusun jadual pelaksanaan, 
mengundang pembicara/prak-
tisi dan menentukan tempat 
pelaksanaan, serta mengun-
dang peserta yang terdiri dari 
laki-laki dan perempuan sesuai 
yang ditargetkan.

Pelatihan Peningkatan Kualitas 
SDM aparatur Ditjen IUBTT 
diadakan 7 kali setahun yang 
bertujuan meningkatkan kualitas 
SDM aparatur.

1. Meningkatkan  kualitas dan 
kompetensi pegawai perem-
puan dan laki-laki sebagai 
SDM aparatur Ditjen IUBTT

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
pelatihan  adalah 70 : 30.

2. Manfaat : pegawai 
perempuan kurang 
memperoleh manfaat 
dari pelaksanaan pelati-
han karena waktu kerja 
yang lebih singkat.

2. evaluasi dan monitoring 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan dengan mem-
perhatikan faktor gen-
der belum dilakukan.

2. Pelaksanaan, menyampaikan 
materi pelatihan, simulasi, dan 
diskusi.

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
pelatihan  adalah 70 : 30.

2. Menyelenggarakan pelatihan 
peningkatan kualitas SDM 
IUBTT dengan peserta seban-
yak 170 orang yang terdiri 
dari 120 peserta laki-laki dan 
50 peserta perempuan

Jumlah pegawai Ditjen IUBTT 
sebanyak 240 orang yang 
terdiri dari pegawai perem-
puan sebanyak 160 orang dan 
laki-laki sebanyak 80 orang.

3. Partisipasi : Partisipasi 
pegawai perempuan 
dalam pelatihan 
masih terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih 
sedikit dibandingkan 
pegawai laki-laki.

3. Kurangnya informasi 
gender di lingkungan 
Kementerian Perindus-
trian

3. Pelaporan, membuat laporan 
pelaksanaan kegiatan terma-
suk evaluasi pelaksanaan ke-
giatan dan kehadiran peserta 
yang ditargetkan.

Jumlah pegawai Ditjen IUBTT 
sebanyak 240 orang yang 
terdiri atas 160 laki-laki dan  80 
Perempuan

Pada tahun 2011 akan dia-
dakan pelatihan peningkatan 
kualitas SDM Ditjen IUBTT se-
banyak 7 kali dengan jumlah 
peserta 170 orang.

Pada tahun 2011 akan diadakan 
pelatihan peningkatan kualitas 
SDM Ditjen IUBTT sebanyak 7 
kali dengan jumlah peserta 190 
orang.

MATRIX LEMBAR KERJA GAP DITJEN IUBTT
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program: 
Penumbuhan Industri 
Unggulan Berbasis 
Teknologi Tinggi
Kegiatan: 
Penyusunan dan Evalu-
asi Program Penumbu-
han Industri Unggulan 
Berbasis IPTEK.
Output:
Laporan Kegiatan/
Pembinaan dan Tindak 
Lanjut/Monev Bidang 
IUBTT 
Sub Kegiatan: Pengelo-
laan Kepegawaian Ditjen 
IUBTT
Tujuannya  Kegiatan : me-
ningkatkan kemampuan 
SDM Ditjen IUBTT agar 
tersedia aparatur yang 
mempunyai pengetahuan 
dan kemampuan dalam 
menjalankan TUPOKSI

Peningkatan Kualitas SDM 
aparatur Ditjen IUBTT 
diadakan 7 pelatihan yang di-
tujukan bagi pegawai, dalam 
rangka memberikan pengeta-
huan dan pembekalan untuk 
meningkatkan kemampuan 
SDM Ditjen IUBTT sehingga 
mempermudah terseleng-
garanya tertib administrasi, 
perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan dan pembinaan 
industri.

1. Akses : kesempa-
tan  untuk mengikuti 
pelatihan lebih kecil  
karena jumlah pegawai 
perempuan di tiap unit 
lebih sedikit dibanding-
kan pegawai laki-laki.

1. Jumlah pegawai perem-
puan yang ditempat-
kan untuk melakukan 
pekerjaan yang bersifat 
substansi lebih sedikit 
dibandingkan dengan 
pegawai laki-laki.

Budaya Masyarakat 
yang menganggap 
perempuan memiliki 
keterbatasan untuk 
bekerja di malam 
hari karena memikul 
beban tanggung 
jawab ganda di dalam 
keluarga.

meningkatkan kualitas SDM 
aparatur Ditjen IUBTT baik 
laki-laki dan perempuan melalui 
pelatihan

1. Persiapan, membentuk 
kelompok kerja, mengiden-
tifikasi materi pelatihan, 
menyusun jadual pelaksanaan, 
mengundang pembicara/prak-
tisi dan menentukan tempat 
pelaksanaan, serta mengun-
dang peserta yang terdiri dari 
laki-laki dan perempuan sesuai 
yang ditargetkan.

Pelatihan Peningkatan Kualitas 
SDM aparatur Ditjen IUBTT 
diadakan 7 kali setahun yang 
bertujuan meningkatkan kualitas 
SDM aparatur.

1. Meningkatkan  kualitas dan 
kompetensi pegawai perem-
puan dan laki-laki sebagai 
SDM aparatur Ditjen IUBTT

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
pelatihan  adalah 70 : 30.

2. Manfaat : pegawai 
perempuan kurang 
memperoleh manfaat 
dari pelaksanaan pelati-
han karena waktu kerja 
yang lebih singkat.

2. evaluasi dan monitoring 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan dengan mem-
perhatikan faktor gen-
der belum dilakukan.

2. Pelaksanaan, menyampaikan 
materi pelatihan, simulasi, dan 
diskusi.

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
pelatihan  adalah 70 : 30.

2. Menyelenggarakan pelatihan 
peningkatan kualitas SDM 
IUBTT dengan peserta seban-
yak 170 orang yang terdiri 
dari 120 peserta laki-laki dan 
50 peserta perempuan

Jumlah pegawai Ditjen IUBTT 
sebanyak 240 orang yang 
terdiri dari pegawai perem-
puan sebanyak 160 orang dan 
laki-laki sebanyak 80 orang.

3. Partisipasi : Partisipasi 
pegawai perempuan 
dalam pelatihan 
masih terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih 
sedikit dibandingkan 
pegawai laki-laki.

3. Kurangnya informasi 
gender di lingkungan 
Kementerian Perindus-
trian

3. Pelaporan, membuat laporan 
pelaksanaan kegiatan terma-
suk evaluasi pelaksanaan ke-
giatan dan kehadiran peserta 
yang ditargetkan.

Jumlah pegawai Ditjen IUBTT 
sebanyak 240 orang yang 
terdiri atas 160 laki-laki dan  80 
Perempuan

Pada tahun 2011 akan dia-
dakan pelatihan peningkatan 
kualitas SDM Ditjen IUBTT se-
banyak 7 kali dengan jumlah 
peserta 170 orang.

Pada tahun 2011 akan diadakan 
pelatihan peningkatan kualitas 
SDM Ditjen IUBTT sebanyak 7 
kali dengan jumlah peserta 190 
orang.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Direktorat Jenderal Industri Unggulan berbasis Teknologi Tinggi

Unit Eselon II/Satker :  Sekretariat Direktorat jenderal IUBTT

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis IPTEK

Indikator Kinerja Kegiatan Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja 

kegiatan yang mengandung isu gender 

Output Kegiatan Laporan Kegiatan/Pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev Bidang IUBTT

Analisa Situasi •	 Peningkatan Kualitas SDM aparatur Ditjen IUBTT diadakan 7 pelatihan yang 

ditujukan bagi pegawai, dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembekalan 

untuk meningkatkan kemampuan SDM Ditjen IUBTT sehingga mempermudah 

terselenggaranya tertib administrasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan 

pembinaan industri.

•	 Perbandingan Jumlah peserta laki-laki dan perempuan  yang hadir tiap penyelenggaraan 

pelatihan  adalah 70 : 30.

•	 Jumlah pegawai Ditjen IUBTT sebanyak 240 orang yang terdiri dari pegawai perempuan 

sebanyak 160 orang dan laki-laki sebanyak 80 orang.

•	 Pada tahun 2011 akan diadakan pelatihan peningkatan kualitas SDM Ditjen IUBTT 

sebanyak 7 kali dengan jumlah peserta 170 orang.

•	 kesempatan  untuk mengikuti pelatihan lebih kecil  karena jumlah pegawai perempuan 

di tiap unit lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki.

•	 pegawai perempuan kurang memperoleh manfaat dari pelaksanaan pelatihan karena 

waktu kerja yang lebih singkat.

•	 Partisipasi pegawai perempuan dalam pelatihan masih terbatas karena jumlahnya  yang 

lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki.

•	 Jumlah pegawai perempuan yang ditempatkan untuk melakukan pekerjaan yang 

bersifat substansi lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki.

•	 evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan faktor 

gender belum dilakukan.

•	 Kurangnya informasi gender di lingkungan Kementerian Perindustrian khususnyapada 

Ditjen IUBTT
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Rencana Aksi Komponen 1 Persiapan, membentuk kelompok kerja, mengidentifikasi materi 

pelatihan, menyusun jadual pelaksanaan, mengundang pembicara/

praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, serta mengundang 

peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai yang 

ditargetkan.

Komponen 2 Pelaksanaan, menyampaikan materi pelatihan, simulasi, dan diskusi.

Komponen 3 Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk 

evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp 657.829.000,-

Dampak/hasil Output Kegiatan

•	 Meningkatkan  kualitas dan kompetensi pegawai perempuan dan laki-laki sebagai 

SDM aparatur Ditjen IUBTT

•	 Terselenggarakan pelatihan peningkatan kualitas SDM IUBTT dengan peserta 

sebanyak 170 orang yang terdiri dari 120 peserta laki-laki dan 50 peserta perempuan
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KERANGKA ACUAN
KEGIATAN / TERM OF REFERENCE DOKUMEN PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN DITJEN IUBTT
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA Kementerian Perindustrian (019)

UNIT ORGANISASI Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (04)

PROGRAM Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (08)

HASIL Terkoordinasinya Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

UNIT ESELON II/SATKER Sekretaris Direktorat Jenderal

KEGIATAN Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Terfasilitasi Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

SATUAN UKURAN DAN JENIS KELUARAN Dokumen

VOLUME 15 Dokumen

A. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

• Peraturan Presiden No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional

• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Perindustrian, 

dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ditjen IATT diperlukan Perencanaan dan Penyusunan Program 

sesuai dengan Tupoksi.

• Rencana strategis (RENSTRA) Kementerian Perindustrian no 10/MPP/PER/2/2010, tentang rencana strategis Kementerian 

Perindustrian tahun 2010-2014.

• Kegiatan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP)  

• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor : 398/MPP/6/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Stratejik (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di lingkungan Departemen 

Perindustrian

• Peraturan menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung pemerintah atas barang dan 

bahan untuk produksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkeu Nomor 620/

PMK.03/2004 tentang jenis barang kena pajak pajak tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2009 tentang Bea masuk ditanggung pemerintah atas barang impor 

bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2009 tentang Bea masuk ditanggung pemerintah atas barang impor 

bahan guna pembuatan komponen Elektronika.
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• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2008 tentang Bea masuk ditanggung pemerintah atas barang impor 

barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.011/2008 tentang Bea masuk ditanggung pemerintah atas barang impor 

barang dan bahan oleh industri Telematika

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5/PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi 

Birokrasi

• Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b. Gambaran Umum Singkat 

Berdasarkan PP No 28 Tahun 2008 tentang kebijakan Industri Nasional, dimana pengembangan sektor industri dilakukan 

dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Top-Down dan Bottom-Up.  Pendekatan Top-Down melalui penguatan 8 

(delapan) klaster IUBTT sementara untuk pendekatan Bottom-Up melalui kegiatan Forum Koordinasi Pengembangan IUBTT 

dengan dinas-dinas Perindustrian yang ada di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana kerja Direktorat Jenderal IUBTT, sesuai dengan visi, misi & strategi dalam Rencana Strategis 5 tahun mempunyai 

tujuan yaitu Terwujudnya industri alat transportasi, telematika dan elektronika sebagai industri andalan masa depan dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi.  Dalam mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan program prioritas yang akan 

dikembangkan terutama berkaitan dengan penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. 

Seiring dengan ditetapkannya Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan 

No 0142/M.PPN/06.2009 dan Surat Edaran No 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 hal Pedoman Reformasi Perencanaan 

dan Penganggaran, proses reformasi perencaan dan penganggaran berbasis kinerja terus dilakukan pemantapan dengan 

melaksanakan penataan kembali program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam menerapkan penerapan Program dan Kegiatan Penganggaran Berbasis Kinerja diperlukan indikator, standar biaya dan 

evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan dilaksanakan oleh Ditjen IUBTT.  Maka kegiatan penyusunan program dan 

rencana kerja Ditjen IUBTT dilaksanakan untuk menerapkan program dan kegiatan berbasis kinerja..

Sesuai dengan yang telah diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia  No. 25 tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk menjamin agar Kegiatan Pembangunan berjalan efektif dan 

efisien maka diperlukan perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), bahwa Pembangunan Industri Nasional melalui Peningkatan Daya Saing 

Industri Manufaktur ditekankan untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, 

serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier)
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Berdasarkan Intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diamanatkan bahwa 

setiap departemen/lembaga Non Departemen, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja di dalamnya wajib membuat 

laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya, maka sebagai wujud dari 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi tahun 2011, 

dan sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, maka 

perlu untu melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dengan kebijakan industri nasional, bahwa industri unggulan masa depan terdapat dalam kelompok IATT, sehingga peranannya 

sangat penting untuk di kembangkan dan didorong dalam perkembangannya, untuk itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan 

di daerah yang mempunyai potensi pengembangan IUBTT.  Monitoring dan Evaluasi (monev) dapat didefenisikan sebagai 

serangkaian kegiatan sistematik dan teratur untuk mendapatkan dan menggunakan informasi sebagai dasar perbaikan efisiensi 

dan efektivitas program. Monev bertujuan untuk menilai sejauh mana rencana kegiatan pokok telah dilaksanakan dan sejauh 

mana pengaruh kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran

Sesuai dengan Tupoksinya, Sekretariat Direktorat Jenderal adalah  sebagai fasilitasi unit eselon II di lingkungan Direktorat 

Jenderal IUBTT agar mampu menjalankan tugas pokoknya dalam rangka pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka diperlukan pembiayaan untuk menunjang gaji, honor, tunjangan dan vakasi, 

serta prasarana dan sarana kerja yang memadai untuk kegiatan internal dan eksternal Direktorat Jenderal IUBTT. Pemenuhan 

kebutuhan ini akan mendorong peningkatan kinerja Aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas, dan kelancaran 

pelaksanaan Tupoksi Direktorat Jenderal IUBTT secara keseluruhan.

Dalam rangka mengoptimalisasi belanja pemerintah serta untuk lebih menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan 

industri dalam negeri, perlu dioptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk yang dihasilkan oleh 

koperasi, usaha mikro dan kecil, dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Oleh karena itu, setiap pengadaan barang/jasa oleh 

kementrian lembaga negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah; Bank Indonesia, BUMN, BUMD yang pembiayaannya 

sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD dan atau PHLN harus mengutamakan Penggunaan Produksi Dalam 

Negeri (P3DN).

Sektor industri menunjukkan peran penting dan strategis bagi perekonomian nasional, baik dalam peningkatan nilai tambah 

maupun dalam memberikan kesejateraan bagi masyarakat luas.  Dalam rangka meningkatkan peran industri bagi perekonomian 

nasional, maka perlu dikembangkan iklim usaha yang baik melalui peraturan-peraturan yang kondusif, pengembangan 

standarisasi produk industri dan kerjasama industri baik, bilateral, regional maupun multilateral.
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c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan 

Output Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ini perlu dilaksanakan untuk menyusun program/kegiatan yang sesuai 

dengan arahan Kebijakan industri Nasional dan Renstra Ditjen IATT

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh aparatur dilingkungan Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi 

Tinggi

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1 Metode Pelaksanaan

 Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi antara swakelola dan pihak ketiga

2 Tahapan Pelaksanaan Output

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Ditjen IUBTT

Lingkup penyusunan program kegiatan Ditjen IUBTT tahun 2012, yang meliputi kegiatan Sekretariat, Dit. IATD, Dit. IET, 

Dit. IMKAP, dan Dit. IPAP.

Tahapan ini meliputi :

- Penyusunan Renkin Ditjen IUBTT Tahun 2011

- Pelaksanaan Raker Internal Ditjen IUBTT Tahun 2011

- Penyusunan Program Ditjen IUBTT Tahun 2012

Matriks kegiatan ini sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunan Rekin IUBTT V V V

2 Penyelenggaraan Raker Internal IUBTT V V V

3 Penyusunan Program IUBTT V V V V V V V V

b. Monitoring dan Evaluasi Program IUBTT

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Pemanfaatan Peralatan maka jenis kegiatan 

yang disurvei terdiri dari Diklat, Klaster dan Pemanfaatan Mesin/ Peralatan.

Tahapan ini meliputi :

- Tersusunnya Laporan Monev IUBTT Tahun 2011
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Matriks kegiatan ini sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Tersusunnya Laporan Monev IUBTT V V V V V V V V V V V

c. Perbaharuan Database IUBTT

Untuk mendapatkan data-data IUBTT dari tahun 2005-2009 serta trend perkembangan yang dihitung secara valid 

serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan HS IUBTT. Lingkup Database Ditjen IUBTT tahun 2011, yang meliputi  

Sekretariat, Dit. IATD, Dit. IET, Dit. IMKAP, dan Dit. IPAP.

Tahapan ini meliputi ;

- Pendataan IUBTT di Indonesia

- Terlaksananya Konsinyering Data

- Tersusunnya Profil IUBTT

Matriks kegiatan ini meliputi

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pendataan IUBTT di Indonesia V V V V V V V V V V V V

2 Terlaksananya Konsinyering Data V V V V V V

3 Tersusunnya Profil IUBTT V V V

d. Pengembangan Sistem Informasi IUBTT

Untuk memperbaharui sistem informasi di Ditjen IUBTT sehingga akan memperlancar pekerjaan di Ditjen IUBTT hanya dalam 

lingkup Sistem Informasi Ditjen IUBTT tahun 2011, yang meliputi  pengembangan sistem informasi untuk Sekretariat, Dit. 

IATD, Dit. IET, Dit. IMKAP, dan Dit. IPAP.

Tahapan ini meliputi ;

- Perbaharuan Website IUBTT

Matriks kegiatan ini meliputi :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Perbaharuan Website IUBTT V V V V V V V V V V V V
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e. Penyusunan lakip Ditjen IUBTT

Kegiatan ini hanya dalam lingkup penyusunan LAKIP Ditjen IUBTT dan Setditjen IUBTT tahun 2011 sebagai wujud pertanggung 

jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan penyelenggaraan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance).

Tahapan ini meliputi ;

- Penyusunan Tapkin Ditjen IUBTT Tahun 2011

- Penyusunan Lakip Ditjen IUBTT Tahun 2011

Matriks tahapan ini sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunan Tapkin Ditjen IUBTT Tahun 2011 V V V

2 Penyusunan Lakip Ditjen IUBTT Tahun 2011 V V V V V V V V V V V

f. Penyusunan Laporan Ditjen IUBTT

Lingkup penyusunan laporan tahunan kegiatan Ditjen IUBTT tahun 2012, yang meliputi kegiatan Sekretariat, Dit. IATD, Dit. 

IET, Dit. IMKAP, dan Dit. IPAP sesuai dengan arahan Kebijakan industri Nasional dan Renstra Ditjen IUBTT.

Tahapan ini meliputi :

- Laporan PP 39

- Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen IUBTT

- Penyusunan Bahan Jawaban DPR

Matriks kegiatan sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunan Laporan Triwulan dan PP 39 V V V V V

2 Penyusunan Laporan Tahunan V V V V V V

3 Penyusunan Bahan Jawaban DPR V V V V V V V V V V V V

g. Pengembangan Potensi IUBTT

Melakukan kajian terhadap identifikasi pengembangan IUBTT di pulau Kalimantan dan pertumbuhan industri jasa 

keteknikan di propinsi Sulawesi selatan dan Maluku Utara melalui fasilitasi bantuan peralatan.

Tahapan ini meliputi :

- Tersusunnya Laporan Pengembangan Potensi IUBTT di daerah
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Matriks pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Tersusunnya Laporan Pengembangan Potensi IUBTT di 
daerah

V V V V V V V V V V V

h. Forum Koordinasi Program IUBTT

Forum ini akan membahas program dan kegiatan 2011 yang terkait dengan daerah yang dihadiri para pejabat dari Ditjen 

IUBTT dan wakil dari propinsi/kab/kota yang menangani program di daerah guna mengimplementasikan kebijakan-kebijakan 

Direktorat Jenderal serta menselaraskan dan mensinergikan langkah-langkah pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang 

erat dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tahapan ini meliputi :

- Rapat Koordinasi Sinergi dengan Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota

- Finalisasi Koordinasi Progam Pusat dan Daerah

Matriks pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Rapat Koordinasi Sinergi dengan Dinas Propinsi/Kabupaten/
Kota

V V V V

2 Finalisasi Koordinasi Progam Pusat dan Daerah V V V V

i. Pengelolaan Keuangan dan BMN

Kegiatan dilakukan dalam lingkup pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Industri Unggulan Berbasis 

Teknologi Tinggi (IUBTT) untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

Tahapan ini meliputi :

- Pengelolaan Keuangan dan BMN

- Konsinyering Keuangan dan BMN

- Penyusunan Buku Juknis Pengelolaan Keuangan dan BMN
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Matriks pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pengelolaan Keuangan dan BMN V V V V V V V V V V V V

2 Konsinyering Keuangan dan BMN V V

3 Penyusunan Buku Juknis Pengelolaan Keuangan dan BMN V

j. Pengelolaan Kepegawaian Ditjen IUBTT

Lingkup kegiatan meliputi diklat pengembangan aparatur Ditjen IUBTT yaitu : Pelatihan Pengetahuan Teknis IUBTT, 

Pelatihan Teknik Negosiasi dan Pengetahuan Fora Internasional, dan PelatihanTeknik Pengambilan Produk Contoh. 

Pelatihan bekerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu Pelatihan Barang/Jasa, Pelatihan TQM Untuk PNS, Pelatihan Writing dan 

Speaking bahasa inggris. Disamping itu pengiriman/kepesertaan Diklat yang mendukung pelaksanaan Tupoksi aparatur 

Ditjen IUBTT.

Tahapan meliputi :

- Pelatihan Pengetahuan Teknis IUBTT

- Pelatihan Teknik Negosiasi dan Pengetahuan Fora Internasional

- Pelatihan bekerjasama dengan Pihak ketiga

- Kepesertaan Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri

Matriks kegiatan sebagai berikut ;

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pelatihan Pengetahuan Teknis IUBTT (swakelola) V V

2
Pelatihan Teknik Negosiasi dan Pengetahuan Fora 
Internasional (swakelola)

V V

3 Persiapan Pelatihan Kerjasama dengan Pihak Ketiga V V V

4 Kepesertaan Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri V V V V V V V V V V

k. Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan IUBTT

Pembinaan, koordinasi dan konsultasi serta menghadiri sidang-sidang internasional sangat memberi masukan-masukan 

dalam menyusun suatu kebijakan dan mencari peluang pasar internsional dibidang Industri Unggulan Berbasis Teknologi 

Tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Tahapan ini meliputi :

- Proses Awal

- Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan pembinaan dan siding-sidang

- Finalisasi
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Matriks pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Proses Awal V V V V V V V V V V V

2 Pelaksanaan V V V V V V V V V V

3 Finalisasi V

l. Koordinasi Kerjasama Antar Instansi Pelaksanaan BMDTP

Kegiatan dilakukan dalam lingkup koordinasi bantuan non financial kepada perusahaan binaan dalam rangka pelaksanaan 

BMDTP di lingkungan Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT).

Tahapan ini meliputi :

- Proses Awal

- Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi lembaga dan Swasta

- Finaslisasi.

Matriks pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Proses Awal V V

2 Pelaksanaan Koordinasi V V V V V V V V V V

3 Finalisasi V

m. Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan administrasi pelelangan Direktorat Jenderal IUBTT dibatasi dalam lingkup proses pengadaan barang/jasa, survey 

lapangan dan serah terima barang/jasa.

Tahapan ini meliputi :

- Proses awal

- Survey lokasi dan harga

- Pelaksanaan

- Penyerahan dan  penerimaan hasil pekerjaan

- Finalisasi
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Matriks pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persiapan V V V V V V V V V V V

2 Survey lokasi dan harga V V

3 Konsinyering V

4 Pelaksanaan lelang V V V V V V V V V V

5 Penyerahan dan penerimaan hasil kegiatan V V V V V V V

6 Finalisasi V

n. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen IUBTT

Lingkup kegiatan meliputi  penyusunan SOP Internal, Analasis Jabatan Ditjen. IUBTT, Penyusunan dan Penerapan ISO 9001 

dan Penerapan Budaya 5K.  Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik dan 

pelayann internalperlu dikembangembakan budaya kerja positif di lingkungan Ditjen IUBTT melalui penerapan Manajemen 

Mutu, penyusunan SOP dan penyusunan analisa jabatan.

Tahapan ini meliputi ;

- Penyusunan SOP Internal

- Penyusunan Analisis Jabatan

- Penyusunan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Publik

Matriks pelaksanaa sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunan SOP Internal V V V

2 Penyusunan Analisis Jabatan V V

3 Penyusunan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu 
Pelayanan Publik

V V V V V V

o. Peningkatan Sarana dan Pelayanan Administrasi Internal Dalam Mendukung Tupoksi

Lingkup kegiatan meliputi penataan kearsipan, peningkatan administrasi kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana 

perkantoran, dan penataan serta penomoran barang inventaris Ditjen. IUBTT di daerah.

Tahapan ini meliputi 

- Penataan Arsip

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Penataan dan penomoran barang inventaris Ditjen IUBTT di pusat dan daerah
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- Penyelenggaraan Business Meeting dilingkungan Ditjen IUBTT

Matriks kegiatan sebagai berikut :

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penataan Arsip V V V V V V V V V V V V

2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian V V V V V V V V V V V V

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran V V V V

4 Penataan dan penomoran barang inventaris Ditjen IUBTT 
di pusat dan daerah

V V V V V V V V

5 Penyelenggaraan Business Meeting dilingkungan Ditjen 
IUBTT

V V V V

p. Publikasi dan Komunikasi Keberhasilan Ditjen IUBTT

Kegiatan ini dilaksanakan guna mempublikasikan keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Ditjen IUBTT kepada 

masyarakat luas.

No Kegiatan
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Publikasi dan Promosi IUBTT v v v v v v v v v v v

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program di bidang penumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi harus 

dicapai dalam satu tahun anggaran.

E. Biaya Yang Dibutuhkan

Perkiraan total biaya untuk pencapaian keluaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.219.600.000,- (Dua belas miliar dua ratus 

sembilan belas juta enam ratus ribu  rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran 

Biaya (RAB).

A.n Sekretaris Direktorat Jenderal
Kabag Program dan Evaluasi

Hasan Sudradjat
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis

Data Pembuka 
Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Pengembangan 
Perwilayahan Industri        

Kegiatan : 
Penyusunan dan Evaluasi 
Program Pengembangan 
Perwilayahan 

Output :
Laporan/Koordinasi/
Pembinaan dan Tindak 
Lanjut/Monev PPI 

Sub Kegiatan : 
Pembinaan dan Konsultasi 
SDM

Tujuan Kegiatan: 
meningkatkan 
kemampuan SDM 
Ditjen PPI agar tersedia 
aparatur yang mempunyai 
pengetahuan dan 
kemampuan dalam 
menjalankan TUPOKSI

1. Jumlah pegawai Ditjen 
PPI sebanyak 115 
orang yang terdiri dari 
pegawai perempuan 
sebanyak 50 orang 
dan laki-laki sebanyak 
65 orang.

1.  Akses : Partisipasi 
pegawai perempuan 
dalam pelatihan tidak 
dibatasi sehingga 
dapat mengikuti 
pelatihan secara 
leluasa (tidak ada 
kesenjangan) 

1. belum adanya 
panduan pelatihan 
yang menentukan 
proporsi pembagian 
pelatihan antara laki-
laki dan perempuan

1. Masih adanya budaya 
masyarakat yeng 
menganggap bahwa 
perempuan lebih 
utama menjalankan 
perannya sebagai 
Ibu dan istri di 
rumah sehingga 
mengutamakam 
kehadirannya di rumah 
daripada mengikuti 
pelatihan

Berkembangnya pengetahuan 
bagi SDM DJ PPI tentang 
Pengembangan SDM baik 
pegawai laki-laki maupun 
perempuan.

1. Memberikan imbauan 
kepada undangan agar 
mengikutsertakan wanita 
dalam pelatihan dengan 
proporsi 60:40

Jumlah pegawai Ditjen PPI 
sebanyak 115 orang yang 
terdiri dari pegawai perempuan 
sebanyak 50 orang dan laki-laki 
sebanyak 65 orang.

1. Meningkatnya pengetahuan 
dan penerapan seluruh 
pegawai DJ PPI baik laki-laki 
maupun perempuan tentang 
manajemen SDM

2. Perbandingan Jumlah 
peserta laki-laki dan 
perempuan  yang hadir 
tiap penyelenggaraan 
pelatihan  adalah 60 : 
40.

2. Manfaat : pegawai 
perempuan  
memperoleh manfaat 
relatif tidak sama 
besarnya dengan 
pegawai laki-laki dari 
pelaksanaan pelatihan

2. Belum adanya 
kesadaran pegawai 
perempuan akan 
kesetaraan gender

2. Keterbatasan fisik 
perempuan yang lebih 
lemah dibandingkan 
laki-laki

2. Meningkatkan kesadaran 
kesetaraan gender 
di kalangan pegawai 
perempuan dengan 
memberikan penyuluhan 
mengenai tannggung jawab 
dan tugasnya sebagai PNS

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
pelatihan  adalah 60 : 40.

2. Terselenggaranya  pelatihan 
SDM sebanyak 2 kali dengan 
peserta minimal 60 orang 
yang terdiri atas 36 pegawai 
laki-laki dan 24 pegawai 
perempuan

3. Peningkatan Kualitas 
SDM aparatur 
Ditjen PPI diadakan 
2 kali pelatihan 
yang ditujukan bagi 
pegawai, dalam 
rangka memberikan 
pengetahuan dan 
pembekalan tentang 
Manejemen SDM 
Ditjen PPII

3. Partisipasi : 
kesempatan  untuk 
mengikuti pelatihan 
relatif belum seimbang 
antara perempuan 
dengan laki-laki  
karena jumlah pegawai 
lebih banyak laki-laki 
daripada perempuan, 
baik staf maupun yang 
memengang jabatan.

3. Menyusun panduan  
perencanaan pelaksanaan 
pelatihan dengan 
memperhatikan kesempatan 
dan akses, serta manfaat dan 
partisipasi pegawai laki-laki 
dan  perempuan

Peningkatan Kualitas SDM 
aparatur Ditjen PPI diadakan 2 
kali pelatihan yang ditujukan 
bagi pegawai, dalam rangka 
memberikan pengetahuan dan 
pembekalan tentang Program 
dan Tupoksi Ditjen PPII

3. Tersusunnya panduan 
tentang proporsi pegawai 
laki-laki dan perempuan yang 
mengikuti pelatihan.

4.  Pada tahun 2011 akan 
diadakan pembekalan 
kepada pegawai 
untuk peningkatan 
pengetahuan SDM 
Ditjen PPI sebanyak 
2 kali dengan jumlah 
peserta 60 orang.

Pada tahun 2011 akan diadakan 
pembekalan kepada pegawai 
untuk peningkatan pengetahuan 
SDM Ditjen PPI sebanyak 2 kali 
dengan jumlah peserta tiap 80 
orang.

MATRIX LEMBAR KERJA GAP DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis

Data Pembuka 
Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Pengembangan 
Perwilayahan Industri        

Kegiatan : 
Penyusunan dan Evaluasi 
Program Pengembangan 
Perwilayahan 

Output :
Laporan/Koordinasi/
Pembinaan dan Tindak 
Lanjut/Monev PPI 

Sub Kegiatan : 
Pembinaan dan Konsultasi 
SDM

Tujuan Kegiatan: 
meningkatkan 
kemampuan SDM 
Ditjen PPI agar tersedia 
aparatur yang mempunyai 
pengetahuan dan 
kemampuan dalam 
menjalankan TUPOKSI

1. Jumlah pegawai Ditjen 
PPI sebanyak 115 
orang yang terdiri dari 
pegawai perempuan 
sebanyak 50 orang 
dan laki-laki sebanyak 
65 orang.

1.  Akses : Partisipasi 
pegawai perempuan 
dalam pelatihan tidak 
dibatasi sehingga 
dapat mengikuti 
pelatihan secara 
leluasa (tidak ada 
kesenjangan) 

1. belum adanya 
panduan pelatihan 
yang menentukan 
proporsi pembagian 
pelatihan antara laki-
laki dan perempuan

1. Masih adanya budaya 
masyarakat yeng 
menganggap bahwa 
perempuan lebih 
utama menjalankan 
perannya sebagai 
Ibu dan istri di 
rumah sehingga 
mengutamakam 
kehadirannya di rumah 
daripada mengikuti 
pelatihan

Berkembangnya pengetahuan 
bagi SDM DJ PPI tentang 
Pengembangan SDM baik 
pegawai laki-laki maupun 
perempuan.

1. Memberikan imbauan 
kepada undangan agar 
mengikutsertakan wanita 
dalam pelatihan dengan 
proporsi 60:40

Jumlah pegawai Ditjen PPI 
sebanyak 115 orang yang 
terdiri dari pegawai perempuan 
sebanyak 50 orang dan laki-laki 
sebanyak 65 orang.

1. Meningkatnya pengetahuan 
dan penerapan seluruh 
pegawai DJ PPI baik laki-laki 
maupun perempuan tentang 
manajemen SDM

2. Perbandingan Jumlah 
peserta laki-laki dan 
perempuan  yang hadir 
tiap penyelenggaraan 
pelatihan  adalah 60 : 
40.

2. Manfaat : pegawai 
perempuan  
memperoleh manfaat 
relatif tidak sama 
besarnya dengan 
pegawai laki-laki dari 
pelaksanaan pelatihan

2. Belum adanya 
kesadaran pegawai 
perempuan akan 
kesetaraan gender

2. Keterbatasan fisik 
perempuan yang lebih 
lemah dibandingkan 
laki-laki

2. Meningkatkan kesadaran 
kesetaraan gender 
di kalangan pegawai 
perempuan dengan 
memberikan penyuluhan 
mengenai tannggung jawab 
dan tugasnya sebagai PNS

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
pelatihan  adalah 60 : 40.

2. Terselenggaranya  pelatihan 
SDM sebanyak 2 kali dengan 
peserta minimal 60 orang 
yang terdiri atas 36 pegawai 
laki-laki dan 24 pegawai 
perempuan

3. Peningkatan Kualitas 
SDM aparatur 
Ditjen PPI diadakan 
2 kali pelatihan 
yang ditujukan bagi 
pegawai, dalam 
rangka memberikan 
pengetahuan dan 
pembekalan tentang 
Manejemen SDM 
Ditjen PPII

3. Partisipasi : 
kesempatan  untuk 
mengikuti pelatihan 
relatif belum seimbang 
antara perempuan 
dengan laki-laki  
karena jumlah pegawai 
lebih banyak laki-laki 
daripada perempuan, 
baik staf maupun yang 
memengang jabatan.

3. Menyusun panduan  
perencanaan pelaksanaan 
pelatihan dengan 
memperhatikan kesempatan 
dan akses, serta manfaat dan 
partisipasi pegawai laki-laki 
dan  perempuan

Peningkatan Kualitas SDM 
aparatur Ditjen PPI diadakan 2 
kali pelatihan yang ditujukan 
bagi pegawai, dalam rangka 
memberikan pengetahuan dan 
pembekalan tentang Program 
dan Tupoksi Ditjen PPII

3. Tersusunnya panduan 
tentang proporsi pegawai 
laki-laki dan perempuan yang 
mengikuti pelatihan.

4.  Pada tahun 2011 akan 
diadakan pembekalan 
kepada pegawai 
untuk peningkatan 
pengetahuan SDM 
Ditjen PPI sebanyak 
2 kali dengan jumlah 
peserta 60 orang.

Pada tahun 2011 akan diadakan 
pembekalan kepada pegawai 
untuk peningkatan pengetahuan 
SDM Ditjen PPI sebanyak 2 kali 
dengan jumlah peserta tiap 80 
orang.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Unit Eselon II/Satker :  Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Program Pengembangan Perwilayahan Industri    

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan  Meningkatnya  kemampuan SDM Ditjen PPI agar tersedia aparatur yang mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan TUPOKSI 

Output Kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan penerapan seluruh pegawai DJ PPI baik laki-laki maupun 

perempuan tentang manajemen SDM

Analisa Situasi Data Pembuka Wawasan :

 Jumlah pegawai Ditjen PPI sebanyak 115 orang yang terdiri dari pegawai perempuan 

sebanyak 50 orang dan laki-laki sebanyak 65 orang.

 Perbandingan Jumlah peserta laki-laki dan perempuan  yang hadir tiap 

penyelenggaraan pelatihan  adalah 60 : 40.

 Peningkatan Kualitas SDM aparatur Ditjen PPI diadakan 2 kali pelatihan yang 

ditujukan bagi pegawai, dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembekalan 

tentang Manejemen SDM Ditjen PPI

Faktor Kesenjangan :

 Akses : Partisipasi pegawai perempuan dalam pelatihan tidak dibatasi sehingga dapat 

mengikuti pelatihan secara leluasa (tidak ada kesenjangan) 

 Manfaat : pegawai perempuan  memperoleh manfaat relatif tidak sama besarnya 

dengan pegawai laki-laki dari pelaksanaan pelatihan 

 Partisipasi : kesempatan  untuk mengikuti pelatihan relatif belum seimbang antara 

perempuan dengan laki-laki  karena jumlah pegawai lebih banyak laki-laki daripada 

perempuan, baik staf maupun yang memengang jabatan.
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Rencana Aksi

(Dipilih hanya suboutput/Komponen yang secara 

langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan 

gender. Tidak Semua suboutput/Komponen 

dicantumkan)

Komponen 1 Memberikan imbauan kepada undangan agar mengikutsertakan 

wanita dalam pelatihan dengan proporsi 60:40

Komponen 2 Meningkatkan kesadaran kesetaraan gender di kalangan pegawai 

perempuan dengan memberikan penyuluhan mengenai tanggung 

jawab dan tugasnya sebagai PNS

Komponen 3 Menyusun panduan  perencanaan pelaksanaan pelatihan dengan 

memperhatikan kesempatan dan akses, serta manfaat dan 

partisipasi pegawai laki-laki dan  perempuan

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 501.944.000,-

Dampak/hasil Output Kegiatan

 Meningkatnya pengetahuan dan penerapan seluruh pegawai DJ PPI baik laki-laki 

maupun perempuan tentang manajemen SDM 

 Terselenggaranya  pelatihan SDM sebanyak 2 kali dengan peserta minimal 60 orang 

yang terdiri atas 36 pegawai laki-laki dan 24 pegawai perempuan 

 Tersusunnya panduan pelatihan tentang proporsi pegawai perempuan dan laki-laki 

dalam mengikuti pelatihan

Penanggung Jawab 

Budi Setyanto 

NIP. 196106201990031002
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KERANGKA ACUAN

KEGIATAN WORKSHOP PEMBEKALAN SDM STAF DIREKTORAT JENDERAL                        
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

KEMENTERIAN NEGARA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)

UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN  INDUSTRI (08)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI (10)

HASIL LAPORAN KEGIATAN /KOORDINASI/MONEV/ PEMBINAAN DAN TINDAK LANJUT/MONEV 

PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI 

UNIT ESELON II/SATKER SEKRETARIAT DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

KEGIATAN LAPORAN KEGIATAN /KOORDINASI/MONEV/ PEMBINAAN DAN TINDAK LANJUT/MONEV 

PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI  (1854)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TERLAKSANAKANNYA WORKSHOP SEBANYAK 6 (ENAM) KALI DENGAN TEPAT WAKTU

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN JUMLAH WORKSHOP 

VOLUME 6 (ENAM)

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1) Kebijakan Industri Nasional Nomor 28 Tahun 2008 yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden yang memiliki tujuan 

untuk meningkatkan daya saing industri baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 

2006.

3) Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 01/M-IND/PER/3/2005 tentang organisasi dan tata Kerja Departemen 

Perindustrian, Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Departemen Perindustrian tahun 2005 – 2009 tentang Program Pengembangan Teknologi Industri. 

4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian

b. Gambaran Umum Singkat

Tugas utama Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional Nomor 28 Tahun 2008 adalah 

meningkatkan daya saing industri Nasional melalui penguatan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta 

mampu berperan serta dalam memperkokoh ketahanan nasional dan mampu bersaing di tingkat global. Dalam melaksanakan 
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tugas tersebut, diperlukan kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat serta 

dukungan organisasi kelembagaan yang kuat.

Menyadari bahwa kekuatan daya saing industri nasional dibangun oleh daya saing daerah, Kementerian Perindustrian telah 

memasukkan Direktorat Jenderal yang baru yaitu Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dalam struktur 

organisasinya. Direktorat Jenderal ini memiliki tupoksi perencanaan, penyusunan dan penerapan kebijakan industri di daerah.   

Pengembangan daya saing industri di daerah memang masih menghadapi banyak permasalahan antara lain menurunnya 

kontribusi industri terhadap PDRB, kebijakan pengembangan industri Pemerintah Daerah yang seringkali tidak sinergi  dengan 

kebijakan industri nasional dan belum tergarapnya Industri Kecil dan Menengah di Daerah. Upaya penyelesaian permasalahan-

permasalahn ini tidak bisa dilimpahkan begitu saja pada masing-masing daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri yang bertugas memfasilitasi pengembangan industri di daerah dapat berperan 

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Sebagai unit Organisasi Kementerian Perindustrian yang baru dibentuk, untuk melaksanakan  tugasnya, Ditjen PPI perlu 

segera mempersiapkan kemampuan sumber daya yang dimiliki, dalam ini termasuk sumber daya manusianya. Kemampuan 

dan pemahaman yang perlu ditingkatkan meliputi kebijakan, rencana strategis dan program Ditjen PPI, khususnya mengenai 

Industri Unggulan Provinsi, Kompetensi Inti dan Kawasan Industri yang merupakan tupoksi Ditjen PPI.

Dalam kebijakan pengembangan SDM Ditjen PPI, hal yang penting untuk menjadi fokus adalah perhatian terhadap perspektif 

gender, khususnya bagaimana meningkatkan peranan staf perempuan dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan 

organisasi. Di ditjen PPI, data yang ada juga menyebutkan bahwa jumlah pegawai perempuan sebanyak 50 orang dari total 

115 orang pegawai, atau 43 %. Dari workshop-workshop yang telah dilaksanakan sebelumnya, jumlah staf perempuan yang 

mengikuti pelatihan kurang lebih sebanyak 40% atau 46 orang. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan workshop pengembangan SDM yang dapat meningkatkan kemampuan para 

staf Ditjen PPI, baik laki-laki maupun perempuan.

c. Alasan Dilaksanakannya Kegiatan 

1. Perlunya peningkatan kemampuan staf Ditjen PPI, khususnya staf perempuan mengenai Tupoksi dan bijakan Ditjen PPI di 

bidang Industri Unggulan Provinsi, Kompetensi Inti Industri Daerah dan Kawasan Industri 

2. Perlunya penyamaan persepsi mengenai bidang Industri Unggulan Provinsi, Kompetensi Inti Industri Daerah dan Kawasan 

Industri tersebut.

3. Perlunya koordinasi dan konsolidasi para staf di lingkungan Ditjen PPI

2. Kegiatan yang dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Pemilihan materi workshop dan pembicara
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2. Konfirmasi pembicara

3. Persiapan lokasi dan materi workshop

4. Pelaksanaan Workshop 

b.  Batasan Kegiatan

Workshop dibatasi untuk internal Ditjen PPI dengan materi yang dipaparkan meliputi Renstra, Program dan kebijakan Ditjen PPI 

di bidang Industri Unggulan Provinsi, Kompetensi Inti Industri Daerah dan Kawasan Industri serta analisanya. Dalam workhsop 

diusahakan keikutsertaan staf perempuan sebanyak minimal 40% atau 46 orang.

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para staf di Ditjen PPI baik laki-laki meupun perempuan mengenai Program dan 

Kebijakan Ditjen PPI di bidang Industri Unggulan Provinsi, Kompetensi Inti Industri Daerah dan Kawasan Industri. 

b. Tujuan Kegiatan

Agar para staf di Ditjen PPI, khsusunya staf perempuan meningkat kemampuannya di bidang pengembangan perwilyahan 

serta memiliki persepsi yang sama mengenai Industri Unggulan Provinsi, Kompetensi Inti Industri Daerah dan Kawasan Industri 

sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. 

4. Indikator Keluaran Dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

Meningkatnya kemampuan para staf di lingkungan Ditjen PPI mengenai program dan kebijakan Ditjen PPI di bidang Industri 

Unggulan Provinsi, Kompetensi Inti Industri Daerah dan Kawasan Industri 

b. Keluaran

Terlaksananya kegiatan Workshop Pembekalan Staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri sebanyak 6 (enam) kali 

dengan keikutsertaan peserta perempuan minimal sebanyak 46 orang pada setiap workshop.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Pembekalan Staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri dilaksanakan melalui pemaparan materi 

oleh para pembicara yang dilanjutkan dengan tanya jawab.

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Workshop Pembekalan Staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri sebagai berikut:
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1. Pemaparan materi workshop

2. Tanya jawab 

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Workshop Pembekalan Staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri direncanakan akan dilaksanakan di gedung 

Kementerian Perindustrian, Jakarta.

7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana Workshop Pembekalan Staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri dengan rincian sebagai berikut:

1.  Kelompok Kerja berjumlah 13 orang yang terdiri dari:

- Pengarah 2 orang

- Ketua 1 orang

- Sekretaris 1 orang

- Anggota 10 orang

Peserta workshop yang diundang berjumlah 115 orang berasal dari Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri. 

b. Penanggung jawab Kegiatan 

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

8. Jadwal kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Workshop Pembekalan SDM Staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri direncanakan dilaksanakan pada 

Minggu kedua dan ketiga bulan November 2010 sebanyak 6 (enam) kali Workshop.

 b. Matrik pelaksanaan kegiatan

No Kegiatan Bulan November
Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
Pemilihan materi workshop dan 
pembicara

2 Konfirmasi pembicara

3
Persiapan lokasi dan materi 
workshop

4 Pelaksanaan workshop
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9. BIAYA

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Workshop Pembekalan Staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri adalah 

sebesar ………… dan dibebankan kepada DIPA Sekretariat Ditjen PPI. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri 

dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pejabat Penanggung Jawab

Budhi Setyanto
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DIREKTORAT JENDERAL 
KERJA SAMA INDUSTRI

INTERNASIONAL

DAFTAR ISI
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis

Data Pembuka 
Wawasan background

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan APKM

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Kerjasama Industri 
Internasional        

Kegiatan : 
Peningkatan dukungan 
fasilitasi dan koordinasi 
kerjasama Industri 
Internasional 

Output :
Laporan kegiatan/
koordinasi/
pembinaan dan tindak 
lanjut/monev 
bidang kerjasama industri 
internasional 

Komponen output:
Bimbingan teknis di 
bidang bantuan luar 
negeri

Tujuan:
Tersedianya SDM 
industri yang memiliki 
pengetahuan teknis di 
bidang bantuan luar 
negeri

Jumlah pejabat/aparatur 
di Direktorat Jenderal 
KII Kemenperin yang 
menangani bidang 
bantuan luar negeri: 30 
orang 
Dengan komposisi yaitu 
Perempuan: 11  Laki-laki: 
19

Akses: Akses antara 
karyawan perempuan  
dan laki-laki sama 
besarnya.

Pengambil kebijakan 
(yang memetakan sumber 
daya manusia) lebih 
banyak laki-laki

Sifat pekerjaan (BLN) 
membutuhkan mobilitas 
tinggi interkementerian/ 
lembaga

Tujuan output ini harus 
dipertajam dengan 
diperbesarnya porsi bagi 
perempuan, sehingga penerima 
manfaat juga terdapat 
perimbangan antara laki-laki dan 
perempuan 

Pengambil kebijakan harus 
memahami dan memperhatikan 
proporsional pemetaan SDM
perempuan dan laki-lak

Jumlah pejabat/aparatur 
di Direktorat Jenderal KII 
Kemenperin yang menangani 
bidang bantuan luar negeri: 30 
orang
Dengan komposisi yaitu 
Perempuan: 11  Laki-laki: 19

Indikator output:
Diselenggarakannya bimbingan 
teknis kepada 20 orang aparatur/
SDM industri di lingkungan 
Ditjen KII dengan komposisi 
karyawan laki-laki: 11 orang dan 
karyawan perempuan: 8 orang.

Target pelaksanaan 
bimbingan teknis hanya 
diberikan kepada: 
20 orang aparatur di 
lingkungan Ditjen KII 
belum dikomposisikan 
jumlah perempuan dan 
laki-lakinya

Partisipasi: Lebih kepada 
karyawan laki-laki karena 
jumlahnya yang lebih 
besar."

Kurangnya monitoring 
dan evaluasi dari kegiatan 
yang sebelumnya

Perlu dilakukannya monitoring 
dan evaluasi dari kegiatan-
kegiatan yang sebelumnya

Target pelaksanaan bimbingan 
teknis hanya diberikan kepada: 
20 orang aparatur di lingkungan 
Ditjen KII belum dikomposisikan 
jumlah perempuan dan laki-
lakinya

Indikator program: 
meningkatnya SDM perempuan 
sebagai pemegang bidang BLN

Beberapa pelatihan/ 
bimtek  
yang diselenggarakan 
instansi lain  
kerap dihadiri oleh peserta 
laki-laki

Kontrol: pemegang 
kewenangan/pengambil 
kebijakan adalah laki-laki

Perlunya diberi kepemahaman 
kepada SDM yang ada bahwa 
sifat pekerjaan BLN yang 
membutuhkan mobilitas tinggi 
tidak semata-mata hanya dapat 
dilakukan oleh karyawan pria

Penanganan BLN di 
berbagai  instansi 
(cth: Bappenas, Biro KTLN 
Setneg, Kemlu)  
kerap ditangani oleh 
karyawan laki-laki

Manfaat: Lebih dinikmati 
oleh karyawan laki-laki

MATRIX LEMBAR KERJA GAP DAN POP DITJEN KSII
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis

Data Pembuka 
Wawasan background

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan APKM

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Kerjasama Industri 
Internasional        

Kegiatan : 
Peningkatan dukungan 
fasilitasi dan koordinasi 
kerjasama Industri 
Internasional 

Output :
Laporan kegiatan/
koordinasi/
pembinaan dan tindak 
lanjut/monev 
bidang kerjasama industri 
internasional 

Komponen output:
Bimbingan teknis di 
bidang bantuan luar 
negeri

Tujuan:
Tersedianya SDM 
industri yang memiliki 
pengetahuan teknis di 
bidang bantuan luar 
negeri

Jumlah pejabat/aparatur 
di Direktorat Jenderal 
KII Kemenperin yang 
menangani bidang 
bantuan luar negeri: 30 
orang 
Dengan komposisi yaitu 
Perempuan: 11  Laki-laki: 
19

Akses: Akses antara 
karyawan perempuan  
dan laki-laki sama 
besarnya.

Pengambil kebijakan 
(yang memetakan sumber 
daya manusia) lebih 
banyak laki-laki

Sifat pekerjaan (BLN) 
membutuhkan mobilitas 
tinggi interkementerian/ 
lembaga

Tujuan output ini harus 
dipertajam dengan 
diperbesarnya porsi bagi 
perempuan, sehingga penerima 
manfaat juga terdapat 
perimbangan antara laki-laki dan 
perempuan 

Pengambil kebijakan harus 
memahami dan memperhatikan 
proporsional pemetaan SDM
perempuan dan laki-lak

Jumlah pejabat/aparatur 
di Direktorat Jenderal KII 
Kemenperin yang menangani 
bidang bantuan luar negeri: 30 
orang
Dengan komposisi yaitu 
Perempuan: 11  Laki-laki: 19

Indikator output:
Diselenggarakannya bimbingan 
teknis kepada 20 orang aparatur/
SDM industri di lingkungan 
Ditjen KII dengan komposisi 
karyawan laki-laki: 11 orang dan 
karyawan perempuan: 8 orang.

Target pelaksanaan 
bimbingan teknis hanya 
diberikan kepada: 
20 orang aparatur di 
lingkungan Ditjen KII 
belum dikomposisikan 
jumlah perempuan dan 
laki-lakinya

Partisipasi: Lebih kepada 
karyawan laki-laki karena 
jumlahnya yang lebih 
besar."

Kurangnya monitoring 
dan evaluasi dari kegiatan 
yang sebelumnya

Perlu dilakukannya monitoring 
dan evaluasi dari kegiatan-
kegiatan yang sebelumnya

Target pelaksanaan bimbingan 
teknis hanya diberikan kepada: 
20 orang aparatur di lingkungan 
Ditjen KII belum dikomposisikan 
jumlah perempuan dan laki-
lakinya

Indikator program: 
meningkatnya SDM perempuan 
sebagai pemegang bidang BLN

Beberapa pelatihan/ 
bimtek  
yang diselenggarakan 
instansi lain  
kerap dihadiri oleh peserta 
laki-laki

Kontrol: pemegang 
kewenangan/pengambil 
kebijakan adalah laki-laki

Perlunya diberi kepemahaman 
kepada SDM yang ada bahwa 
sifat pekerjaan BLN yang 
membutuhkan mobilitas tinggi 
tidak semata-mata hanya dapat 
dilakukan oleh karyawan pria

Penanganan BLN di 
berbagai  instansi 
(cth: Bappenas, Biro KTLN 
Setneg, Kemlu)  
kerap ditangani oleh 
karyawan laki-laki

Manfaat: Lebih dinikmati 
oleh karyawan laki-laki
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

Unit Eselon II/Satker :  Sekretariat Jenderal Ditjen KII

Program Kerjasama Industri Internasional

Kegiatan Peningkatan dukungan fasilitasi dan koordinasi kerjasama industri internasional

Indikator Kinerja Kegiatan Bimbingan teknis bagi aparatur/SDM industri di bidang bantuan luar negeri

Output Kegiatan Laporan kegiatan/koordinasi/pembinaan dan tindak lanjut/monev bidang kerjasama 

industri internasional. Tersedianya aparatur/SDM industri di bidang bantuan luar negeri.

Analisa Situasi Di lingkungan Kementerian Perindustrian, penanganan bidang bantuan luar negeri 

terpusat pada Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional yang membawahi 4 

bidang yaitu Sesditjen, Ditjen wilayah 1 dan multilateral, Ditjen wilayah 2 dan regional, 

dan Multilateral. Secara total, jumlah karyawan yang menangani bidang BLN berjumlah 30 

orang yang terdiri dari 19 karyawan laki-laki dan 11 karyawan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur dan SDM industri di bidang BLN, 

diselenggarakan bimbingan teknis dengan target peserta 20 orang karyawan yang 

bergerak di bidang bantuan luar negeri.

Dari pelatihan bimtek yang diselenggarakan oleh instansi lain, seperti Setneg, Kemlu, 

Bappenas, dan lembaga-lembaga donor, sebagian besar karyawan yang menangani 

bidang BLN merupakan karyawan laki-laki.

Dari data wawasan yang ada, tampak adanya isu gender dengan tidak proporsionalnya 

perbandingan antara karyawan laki-laki dan perempuan.

Faktor kesenjangan gender dalam unit ini diidentifikasi dari faktor 1) Akses: baik karyawan 

perempuan dan karyawan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mengikuti bimbingan 

teknis ini. Dalam arti, setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama besarnya baik 

dari segi informasi penyelenggaraan bimtek, hingga ketidakterbartasan kesempatan untuk 

mengikuti bimtek. 2) Partisipasi: jumlah karyawan laki-laki yang lebih mendominasi akan 

berimplikasi dominannya partisipasi karyawan laki-laki dalam bimtek. 3) Kontrol: Pemegang 

kewenangan atau pengambil keputusan sebagian besar dipegang oleh karyawan laki-laki. 

4) Manfaat: Mengingat partisipasi lebih didominasi oleh karyawan laki-laki, maka porsi 

manfaat terbesar lebih dirasakan oleh laki-laki.
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Kesenjangan gender mengemuka akibat faktor internal, yaitu pengambil kebijakan 

sebagian besar dipegang oleh karyawan laki-laki, serta kurangnya monitoring dan evaluasi 

atas kegiatan bimtek terdahulu. Sedangkan dari faktor eksternal adalah sifat pekerjaan 

bidang BLN membutuhkan mobilitas tinggi seperti mengurus perizinan interkementerian/

lembaga.  

Rencana Aksi

(Dipilih hanya suboutput/Komponen yang secara 

langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan 

gender. Tidak Semua suboutput/Komponen 

dicantumkan)

Komponen 1 Melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai kesetaraan gender 

terutama kepada para pengambil kebijakan. Tujuan tercapainya 

kepemahaman dan perhatian dari pengambil kebijakan mengenai 

proporsionalitas antara karyawan perempuan dan laki-laki. 

Komponen 2 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bimtek 

sebelumnya baik interKemenperin maupun intraKementerian 

lain. Tujuannya adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi 

secara berkala yang mampu mengidentifikasi Strength, Weakness, 

Opportunities, dan Threats (SWOT) dari setiap kegiatan bimtek, 

dengan demikian kesalahan tidak akan terjadi secara berulang.

Komponen 3 Melakukan sosialisasi dan motivasi kepada aparatur atau SDM 

industri mengenai kesetaraan gender dalam penanganan BLN.  

Tujuannya: tercapainya pemahaman bahwa pekerjaan yang 

membutuhkan mobilitas tinggi dapat dilakukan oleh siapa saja baik 

perempuan dan laki-laki. 

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 87.776.000 Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

Dampak/hasil Output Kegiatan
Tersedianya aparatur atau SDM industri yang memahami bidang bantuan luar negeri 

sebanyak 20 orang dengan komposisi peserta 12 laki-laki dan 8 perempuan.

Sekretaris

Ditjen Kerjasama Industri Internasional

Dyah W. Poedjiwati
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KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG BANTUAN LUAR NEGERI

KEMENTERIAN NEGARA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI ESELON I Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

PROGRAM Kerjasama Industri Internasional

HASIL Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan teknis di bidang bantuan luar negeri.

UNIT ESELON II/SATKER Sekretariat Direktorat Jenderal

KEGIATAN Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah SDM

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan/dan Tindak Lanjut/Monev Bidang Kerjasama Industri 

Internasional

VOLUME 20 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Sesuai Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan 

Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, telah dibentuk suatu Direktorat Jenderal yang menangani 

Kerjasama Industri Internasional, Bantuan Luar Negeri, serta penanganan masalah Kerjasama Industri Internasional guna 

mendukung pencapaian tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.  Untuk mengikuti perkembangan Kerjasama 

Industri Internasional diperlukan data dan informasi Kerjasama Industri Internasional yang akurat, untuk itu diperlukan berbagai 

literatur/referensi terkait Kerjasama Industri Internasional.

2. Gambaran Umum

Sebagai organisasi baru, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional perlu melakukan peningkatan pemahaman 

tentang Kerjasama Industri Internasional di bidang Bantuan Luar Negeri. Hal ini dilakukan agar sumber daya manusia baik 

laki-laki maupun perempuan di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, khusunya yang menangani 

bidang bantuan luar negeri, kinerjanya dapat meningkat dalam pengetahuan teknis di bidang luar negeri, sehingga diperoleh 

hasil maksimal yaitu berupa tersedianya aparatur Ditjen KII, Kemenperin yang memahami dan menguasai tentang BLN.
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B.  Penerima Manfaat

Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional baik laki-laki maupun perempuan. Dengan harapan 

komposisi peserta pelatihan bimbingan teknis terdiri dari 12 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

C.  Strategi Pencapaian Keluaran 

1. Metode Pelaksanaan

- Mengadakan persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (surat-menyurat dan dokumen lainnya).

- Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Teknis.

- Perjalanan Dinas.

- Penyusunan laporan kegiatan

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

 Tahapan Kegiatan

- Rapat persiapan dan koordinasi 

- Undangan

- Pemesanan tempat dan konsumsi

- Pelaksanaan

- Pelaporan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No Kegiatan Minggu ke-1 Minggu ke-2 Minggu ke-3 Minggu ke-4

1 Rapat Persiapan & Koordinasi

2 Undangan

3 Pemesanan Tempat dan konsumsi

4 Pelaksanaan

5 Pelaporan
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E.  Biaya Yang Diperlukan

Adapun biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 87.776.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus 

tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kerja Sama 

Industri Internasional, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2010.

Jakarta,      2010

Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional

Agus Tjahajana
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SEKRETARIAT JENDERAL 

Pusat Data dan Informasi -
Pusdiklat -

Pusat Komunikasi Publik -
Biro Perencanaaan -

Biro Keuangan -
Biro Hukum dan Organisasi -

Biro Umum -
Biro Kepegawaian -

DAFTAR ISI
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis

Data Pembuka 
Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
kementerian Perindustrian

Kegiatan : 
Pembangunan Sistem 
Informasi Industri Yang 
Terintegrasi dan Handal

Output :
Laporan Kinerja dan 
Publikasi Data Layanan 
Informasi Perindustrian

Sub Kegiatan :
Workshop Aplikasi 
Berbasis Intranet/Intranet

Tujuannya Kegiatan: 
Meningkatkan dan 
menyamakan kemampuan 
SDM di Kementerian 
Perindustrian dalam 
menggunakan aplikasi 
yang ada dalam Intranet/
Internet.

Workshop Aplikasi 
berbasis Intranet/
Internet dilaksanakan 
secara reguler setiap 
tahun, merupakan 
workshop yang ditujukan 
untuk meningkatkan 
dan menyamakan 
pemahaman/kemampuan 
pegawai dalam 
menggunakan aplikasi 
Intranet di lingkungan 
Kementerian Perindustrian

Akses :
Peserta workshop 
sebagian besar laki-
laki, meskipun dalam 
pendaftaran tidak ada 
ketentuan yang mengatur 
tentang gender

1.  Pegawai yang 
ditempatkan sebagai 
admin aplikasi Intranet 
pada masing-masing 
unit lebih banyak 
laki-laki daripada 
perempuan

Budaya Masyarakat yang 
cenderung menganggap 
bidang IT adalah 
bidangnya laki-laki

Meningkatkan peran perempuan 
dengan menambahkan porsi 
perempuan kedalam workshop 
Aplikasi Berbasis Intranet, 
sehingga perempuan memiliki 
kompetensi yang cukup untuk 
berpartisipasi di bidang IT di 
kementerian perindustrian

1.  Persiapan, mengidentifikasi 
materi workshop, menyusun 
jadual pelaksanaan dan 
menentukan tempat 
pelaksanaan

Workshop Aplikasi Berbasis 
Intranet pada T.A. 2011

1.  Meningkatnya kualitas 
dan kompetensi pegawai 
perempuan dalam 
menjalankan aplikasi berbasis 
Intranet/Internet

Jumlah peserta workshop  
masih didominasi laki-
laki dengan rata-rata 
perbandingan laki-laki dan 
perempuan sebesar 75:25

Manfaat :
Workshop Aplikasi 
Berbasis Intranet masih 
memberi manfaat 
mayoritas kepada 
pegawai laki-laki terkait 
jumlah peserta yang 
didominasi laki-laki.

2.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
workshop dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan

2.  Memperbaiki proses 
pemanggilan peserta 
workshop

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan yang 
mengikuti workshop  adalah 65 
: 35.

2.  Menyelenggarakan workshop 
aplikasi berbasis intranet/
internet dengan peserta 
sebanyak 25 orang yang 
terdiri dari 16 peserta laki-laki 
dan 9 peserta perempuan

Jumlah peserta yang 
mendaftar Workshop 
Aplikasi Berbasis Intranet/
Internet didominasi oleh 
laki-laki

Partisipasi :
Partisipasi pegawai 
perempuan dalam 
workshop masih terbatas 
meskipun gender tidak 
dipermasalahkan pada 
saat pendaftaran.

3.  Kurangnya perhatian 
tentang masalah 
gender dari pimpinan 
masing-masing unit 
kerja

3.  Terus melakukan evaluasi 
tentang workshop yang 
dapat digunakan untuk 
meningkatkan kompetensi 
pegawai perempuan

Pada tahun 2011 akan diadakan 
Workshop Aplikasi Berbasis 
Intranet/Internet dengan jumlah 
peserta 25 orang.

Akan diadakan workshop 
Aplikasi Berbasis Intranet 
pada T.A. 2011

Kontrol :
Pada saat merencanakan 
workshop, belum 
memperhitungkan 
komposisi gender.

MATRIX LEMBAR KERJA GAP PUSDATIN
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis

Data Pembuka 
Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
kementerian Perindustrian

Kegiatan : 
Pembangunan Sistem 
Informasi Industri Yang 
Terintegrasi dan Handal

Output :
Laporan Kinerja dan 
Publikasi Data Layanan 
Informasi Perindustrian

Sub Kegiatan :
Workshop Aplikasi 
Berbasis Intranet/Intranet

Tujuannya Kegiatan: 
Meningkatkan dan 
menyamakan kemampuan 
SDM di Kementerian 
Perindustrian dalam 
menggunakan aplikasi 
yang ada dalam Intranet/
Internet.

Workshop Aplikasi 
berbasis Intranet/
Internet dilaksanakan 
secara reguler setiap 
tahun, merupakan 
workshop yang ditujukan 
untuk meningkatkan 
dan menyamakan 
pemahaman/kemampuan 
pegawai dalam 
menggunakan aplikasi 
Intranet di lingkungan 
Kementerian Perindustrian

Akses :
Peserta workshop 
sebagian besar laki-
laki, meskipun dalam 
pendaftaran tidak ada 
ketentuan yang mengatur 
tentang gender

1.  Pegawai yang 
ditempatkan sebagai 
admin aplikasi Intranet 
pada masing-masing 
unit lebih banyak 
laki-laki daripada 
perempuan

Budaya Masyarakat yang 
cenderung menganggap 
bidang IT adalah 
bidangnya laki-laki

Meningkatkan peran perempuan 
dengan menambahkan porsi 
perempuan kedalam workshop 
Aplikasi Berbasis Intranet, 
sehingga perempuan memiliki 
kompetensi yang cukup untuk 
berpartisipasi di bidang IT di 
kementerian perindustrian

1.  Persiapan, mengidentifikasi 
materi workshop, menyusun 
jadual pelaksanaan dan 
menentukan tempat 
pelaksanaan

Workshop Aplikasi Berbasis 
Intranet pada T.A. 2011

1.  Meningkatnya kualitas 
dan kompetensi pegawai 
perempuan dalam 
menjalankan aplikasi berbasis 
Intranet/Internet

Jumlah peserta workshop  
masih didominasi laki-
laki dengan rata-rata 
perbandingan laki-laki dan 
perempuan sebesar 75:25

Manfaat :
Workshop Aplikasi 
Berbasis Intranet masih 
memberi manfaat 
mayoritas kepada 
pegawai laki-laki terkait 
jumlah peserta yang 
didominasi laki-laki.

2.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
workshop dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan

2.  Memperbaiki proses 
pemanggilan peserta 
workshop

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan yang 
mengikuti workshop  adalah 65 
: 35.

2.  Menyelenggarakan workshop 
aplikasi berbasis intranet/
internet dengan peserta 
sebanyak 25 orang yang 
terdiri dari 16 peserta laki-laki 
dan 9 peserta perempuan

Jumlah peserta yang 
mendaftar Workshop 
Aplikasi Berbasis Intranet/
Internet didominasi oleh 
laki-laki

Partisipasi :
Partisipasi pegawai 
perempuan dalam 
workshop masih terbatas 
meskipun gender tidak 
dipermasalahkan pada 
saat pendaftaran.

3.  Kurangnya perhatian 
tentang masalah 
gender dari pimpinan 
masing-masing unit 
kerja

3.  Terus melakukan evaluasi 
tentang workshop yang 
dapat digunakan untuk 
meningkatkan kompetensi 
pegawai perempuan

Pada tahun 2011 akan diadakan 
Workshop Aplikasi Berbasis 
Intranet/Internet dengan jumlah 
peserta 25 orang.

Akan diadakan workshop 
Aplikasi Berbasis Intranet 
pada T.A. 2011

Kontrol :
Pada saat merencanakan 
workshop, belum 
memperhitungkan 
komposisi gender.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Sekretariat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Pusat Data dan Informasi

Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perindustrian  

Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal  

Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya kualitas dan kompetensi pegawai perempuan dalam menjalankan aplikasi 

berbasis Intranet/Internet 

Output Kegiatan 1 Workshop, 25 orang peserta

Analisa Situasi Workshop Aplikasi berbasis Intranet/Internet rutin diadakan setiap tahun yang ditujukan 

untuk meningkatkan dan menyamakan pemahaman/kemampuan pegawai dalam 

menggunakan aplikasi Intranet dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada tahun 2011 akan diadakan workshop aplikasi berbasis intranet/internet sebanyak 1 

kali dengan jumlah peserta 25 orang.

Dalam pelaksanaannya jumlah peserta workshop  masih didominasi laki-laki dengan rata-

rata perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 75:25.

Kesenjangan ini dapat digolongkan ke dalam aspek: (1) Akses : peserta workshop sebagian 

besar laki-laki, meskipun dalam pendaftaran tidak ada ketentuan yang mengatur tentang 

gender. (2) Manfaat : Workshop Aplikasi Berbasis Intranet masih memberi manfaat mayoritas 

kepada pegawai laki-laki terkait jumlah peserta yang didominasi laki-laki. (3) Partisipasi :  

Partisipasi pegawai perempuan dalam workshop masih terbatas meskipun gender tidak 

dipermasalahkan pada saat pendaftaran. (4)  Kontrol : Pada saat merencanakan workshop, 

belum memperhitungkan komposisi gender. .

Penyebab kesenjangan yang berasal dari internal disebabkan oleh (1) Pegawai yang 

ditempatkan sebagai admin aplikasi Intranet pada masing-masing unit lebih banyak laki-

laki daripada perempuan. (2) Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan workshop 

dengan memperhatikan faktor gender belum dilakukan.  (3) Kurangnya perhatian tentang 

masalah gender dari pimpinan masing-masing unit kerja.

Sedangkan kesenjangan dari eksternal disebabkan oleh Budaya Masyarakat yang 

cenderung menganggap bidang IT adalah bidangnya laki-laki. 
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Rencana Aksi

(Dipilih hanya suboutput/Komponen yang secara 

langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan 

gender. Tidak Semua suboutput/Komponen 

dicantumkan)

Komponen 1 Meningkatkan peran perempuan dengan menambahkan porsi 

perempuan kedalam workshop Aplikasi Berbasis Intranet, sehingga 

perempuan memiliki kompetensi yang cukup untuk berpartisipasi di 

bidang IT di kementerian perindustrian.

Komponen 2 1.  Persiapan, mengidentifikasi materi workshop, menyusun jadual 

pelaksanaan dan menentukan tempat pelaksanaan.

Komponen 3 2.  Memperbaiki proses pemanggilan peserta workshop.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp.60.580.000.,-

Dampak/hasil Output Kegiatan
Meningkatnya peran perempuan dalam berpartisipasi di bidang IT di lingkungan 

kementerian perindustrian.

Penanggung Jawab 

Ferry Yahya

NIP. 195502111982031003
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN
 

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perindustrian

HASIL 1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kerja Pusdatin

2. Tersedianya data sektor industri yang up to date, akurat dan lengkap

3. Meningkatkan kemampuan infrastruktur sistem jaringan untuk memfasilitasi layanan 

publik secara online maupun mendukung pengembangan aplikasi dan database

4. Meningkatnya kemampuan SDM dibidang Teknologi Informasi

5. Mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

6. Mendorong peningkatan ekspor dan investasi

UNIT ESELON II/SATKER Pusat Data dan Informasi

KEGIATAN Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

SUB KEGIATAN Pelayanan Publik atau Birokrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Peningkatan kemampuan staf dalam pengembangan aplikasi berbasis intranet/internet

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN Kegiatan Workshop

VOLUME 1 laporan kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Penerapan aplikasi e-government untuk layanan publik serta pemanfaatan intranet sebagai sarana komunikasi dan pertukaran 

informasi, membutuhkan SDM yang terampil khususnya untuk mengambangkan atau menggunakan aplikasi yang berbasis 

web, dan berdasarkan Peaturan Menteri Perindustrian Nomor: 105/M-IND/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Data dan Informasi sebagai unit penunjang mempunyai peranan 

penting dalam melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi industri dalam rangka melayani kebutuhan publik 

di bidang data/informasi industri baik yang berasal dari pengumpulan berbagai sumber maupun yang telah diolah, dikaji dan 

dianalisis.

Karena hal tersebut di atas, maka salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 pada Pusat Data dan 

Informasi Kementrian Perindustrian adalah Workshop Apliaksi Berbasis Intranet/Internet. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan pemanfaatan aplikasi berbasis intranet atau internet dan menyamakan pemahaman/kemampuan 

dalam menggunakan aplikasi Intranet dilingkungan Kementerian Perindustrian.
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2. Gambaran Umum

Pusat Data dan Informasi bekerja sama dengan pihak konsultan melaksanakan kegiatan workshop berbasis intranet dan internet 

dalam rangka meningkatkan pemanfaatan intranet maupun internet di kalangan pengelola sistem informasi di lingkungan 

Kementerian Perindustrian baik di pusat maupun daerah, sehingga diharapkan mampu menyamakan pemahaman/kemampuan 

pegawai Kemenperin dalam menggunakan aplikasi Intranet, serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan aplikasi 

layanan publik bagi pengelola sistem informasi di unit-unit Kementerian Perindustrian.

Dalam pelaksanaannya jumlah peserta workshop selama ini masih didominasi laki-laki dengan rata-rata perbandingan 

laki-laki dan perempuan sebesar 75:25.  Kesenjangan ini terjadi walaupun dalam pendaftaran tidak ada ketentuan yang 

mengatur tentang gender . Namun memang diakui selama ini belum pernah dilakukan perhitungan ataupun pentargetan  

peserta berdasarkan komposisi gender pada saat merencanakan workshop. Demikian pula evaluasi dan monitoring terhadap 

pelaksanaan workshop dengan memperhatikan faktor gender belum dilakukan.

Untuk meningkatkan peran perempuan dalam berpartisipasi di bidang IT di lingkungan Kementerian Perindustrian maka 

Pusdatin berusaha meningkatkan peran atau keikutsertaan perempuan di dalam workshop dengan memperbaiki proses 

pemanggilan peserta workshop yaitu dengan mentargetkan kenaikan komposisi peserta laki-laki perempuan menjadi 65:35 . 

Disamping itu juga akan memperhatikan komposisi laki-laki dan perempuan pada saat pembentukan panitia dan melakukan 

evaluasi dan monitoring pada hasil pelaksanaannya.

B. Penerima Manfaat

Pihak Internal atau pegawai baik perempuan maupun laki-laki di lingkungan Kementerian Perindustrian

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Dilaksanakan secara swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

 Persiapan, dengan membentuk panitia, mengidentifikasi materi yang akan diberikan kepada peserta, menyusun jadwal 

pelaksanaan, mengundang pembicara dan menentukan tempat pelaksanaan, mengundang peserta yang terdiri dari laki-

laki dan perempuan sesuai yang ditargetkan.

 Pelaksanaan, penyampaian materi aplikasi, praktek dan diskusi. 

 Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.
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No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun

1 Persiapan, pembentukan panitia, rapat panitia

2 Publikasi, pendaftaran peserta

3 Pelaksanaan workshop

4 Pelaporan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Bulan April 2011.

E. Biaya Yang Diperlukan

Rencana anggaran biaya untuk kegiatan ini sebesar Rp.60.580.000,- (enam Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) 

dibebankan pada anggaran APBN Pusat Data Dan Infornasi.

Penanggung Jawab

Ferry Yahya

NIP. 195502111982031003
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis

Data Pembuka 
Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
kementerian Perindustrian

Kegiatan : 
Peningkatan Kualitas SDM 
Industri

Output :
1.Peningkatan 
Kompetensi SDM Industri

Sub Kegiatan :
Diklat Teknis Industri

Tujuannya Kegiatan : 
meningkatkan kualitas 
kompetensi SDM Industri 
(aparaturnya) melalui 
pendidikan dan pelatihan 
teknis di sektor industri

Jumlah diklat teknis yang 
dilaksanakan di Pudiklat 
Industri dari tahun 2007 - 
2010, telah dilaksanakan 
16 jenis diklat.

Akses :
Dalam pendaftaran tidak 
ada ketentuan yang 
mengatur tentang gender

1.  Jumlah calon 
peserta diklat yang 
mendaftar sebagian 
besar laki-laki, dan 
penyaringan peserta 
diklat tidak memiliki 
ketentuan tentang 
gender, siapapun yang 
lolos seleksi dapat 
mengikuti diklat.

Budaya Masyarakat yang 
menganggap bidang 
teknik adalah bidangnya 
laki-laki

Penyelenggaraan diklat 
teknis dilaksanakan dengan 
memberikan kesempatan 
yang sama baik laki-laki 
maupun wanita di lingkungan 
kementerian perindustrian

1.  Menganalisis hasil evaluasi 
peserta diklat tentang 
keseimbangan gender, 
diklat mana saja yang masih 
belum memperhatikan 
gender dan bisa diperbaiki 
untuk meningkatkan peran 
perempuan

Diklat-diklat Teknis sebanyak 13 
diklat

Keseimbangan jumlah peserta 
diklat teknis sehingga peran pria 
maupun wanita di lingkungan 
aparatur kementerian 
perindustrian dapat seimbang

Jumlah peserta diklat 
teknis, perbandingan laki-
laki dengan perempuan 
sekitar 60:40

Manfaat :
Diklat Teknis memberi 
manfaat kepada semua 
SDM Industri

2.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan

Sebagian wanita tidak 
merasakan urgensi untuk 
menambah kompetensi 
diri

2.  Memperbaiki proses 
rekruitmen atau seleksi  
peserta diklat

Data jumlah dan jenis kelamin 
peserta diklat

Akan diadakan 13 jenis 
diklat teknis pada T.A. 
2011

Partisipasi :
Baik laki-laki maupun 
wanita memiliki 
kesempatan yang sama 
dalam berpartisipasi 
menjadi peserta diklat 
teknis

3.  Kurangnya perhatian 
tentang masalah 
gender dari peserta 
diklat 

3.  Terus melakukan evaluasi 
tentang diklat yang 
dapat digunakan untuk 
memberdayakan perempuan

Kontrol :
Pada saat merencanakan 
diklat, akses terhadap 
sumber daya maupun 
informasi sudah setara 
terhadap laki-laki maupun 
perempuan

MATRIX LEMBAR KERJA GAP DIKLAT TEKNIS PUSDIKLAT INDUSTRI
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis

Data Pembuka 
Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
kementerian Perindustrian

Kegiatan : 
Peningkatan Kualitas SDM 
Industri

Output :
1.Peningkatan 
Kompetensi SDM Industri

Sub Kegiatan :
Diklat Teknis Industri

Tujuannya Kegiatan : 
meningkatkan kualitas 
kompetensi SDM Industri 
(aparaturnya) melalui 
pendidikan dan pelatihan 
teknis di sektor industri

Jumlah diklat teknis yang 
dilaksanakan di Pudiklat 
Industri dari tahun 2007 - 
2010, telah dilaksanakan 
16 jenis diklat.

Akses :
Dalam pendaftaran tidak 
ada ketentuan yang 
mengatur tentang gender

1.  Jumlah calon 
peserta diklat yang 
mendaftar sebagian 
besar laki-laki, dan 
penyaringan peserta 
diklat tidak memiliki 
ketentuan tentang 
gender, siapapun yang 
lolos seleksi dapat 
mengikuti diklat.

Budaya Masyarakat yang 
menganggap bidang 
teknik adalah bidangnya 
laki-laki

Penyelenggaraan diklat 
teknis dilaksanakan dengan 
memberikan kesempatan 
yang sama baik laki-laki 
maupun wanita di lingkungan 
kementerian perindustrian

1.  Menganalisis hasil evaluasi 
peserta diklat tentang 
keseimbangan gender, 
diklat mana saja yang masih 
belum memperhatikan 
gender dan bisa diperbaiki 
untuk meningkatkan peran 
perempuan

Diklat-diklat Teknis sebanyak 13 
diklat

Keseimbangan jumlah peserta 
diklat teknis sehingga peran pria 
maupun wanita di lingkungan 
aparatur kementerian 
perindustrian dapat seimbang

Jumlah peserta diklat 
teknis, perbandingan laki-
laki dengan perempuan 
sekitar 60:40

Manfaat :
Diklat Teknis memberi 
manfaat kepada semua 
SDM Industri

2.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan

Sebagian wanita tidak 
merasakan urgensi untuk 
menambah kompetensi 
diri

2.  Memperbaiki proses 
rekruitmen atau seleksi  
peserta diklat

Data jumlah dan jenis kelamin 
peserta diklat

Akan diadakan 13 jenis 
diklat teknis pada T.A. 
2011

Partisipasi :
Baik laki-laki maupun 
wanita memiliki 
kesempatan yang sama 
dalam berpartisipasi 
menjadi peserta diklat 
teknis

3.  Kurangnya perhatian 
tentang masalah 
gender dari peserta 
diklat 

3.  Terus melakukan evaluasi 
tentang diklat yang 
dapat digunakan untuk 
memberdayakan perempuan

Kontrol :
Pada saat merencanakan 
diklat, akses terhadap 
sumber daya maupun 
informasi sudah setara 
terhadap laki-laki maupun 
perempuan
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Sekretariat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Pusdiklat Industri

Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perindustrian

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah peserta diklat

Output Kegiatan 10 diklat , 800 orang peserta

Analisa Situasi Pusdiklat Industri secara rutin mengadakan diklat-diklat untuk terus mengembangkan 

kinerja SDM Industri baik aparaturnya maupun dunia usaha. Dalam pelaksanaannya, 

sebagian besar diklat teknis didominasi oleh peserta laki-laki, dengan perbandingan laki-

lakinya 65:35 terhadap wanita. Dilihat dari berbagai aspek, dari segi (1) akses: Pusdiklat 

Industri tidak member kritrea gender kedalam seleksi peserta diklat, dari segi (2) manfaat: 

diklat teknis direncanakan sedemikian rupa sehingga laki-laki maupun wanita mendapatkan 

manfaat dari setiap diklat teknis yang diikuti. Dari segi (3) Partisipasi: perbandingan peserta 

laki-laki terhadap wanita yang berpartisipasi dalam diklat yaitu 60:40 terhadap perempuan. 

Dan dari segi (4) kontrol tidak pernah ada pembedaan terhadap jenis kelamin, semua 

memiliki kesetaraan dalam mendapatkan sumberdaya dan informasi.

Dalam menentukan peserta diklat, di Pusdiklat Industri sendiri tidak pernah ada 

pembedaan, selama peserta dapat lolos seleksi peserta diklat, jenis kelamin tidak pernah 

dipermasalahkan. Sedikit kesenjangan terjadi karena memang pendaftar sebagian besar 

laki-laki.

Dengan dilakukan evaluasi terhadap peserta dan peninjauan kembali sistem seleksi peserta 

diklat, diharapkan diklat dapat membawa banyak manfaat untuk wanita, sehingga dengan 

kompetensi yang seimbang dapat meningkatkan peran perempuan di Kementerian 

Perindustrian maupun Dunia Usaha.
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Rencana Aksi

(Dipilih hanya suboutput/Komponen yang secara 

langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan 

gender. Tidak Semua suboutput/Komponen 

dicantumkan)

Komponen 1 1.  Menganalisis hasil evaluasi peserta diklat tentang keseimbangan 

gender, diklat mana saja yang masih belum memperhatikan 

gender dan bisa diperbaiki untuk meningkatkan peran 

perempuan

Komponen 2 2.  Memperbaiki proses rekruitmen atau seleksi  peserta diklat

Komponen 3 3.  Terus melakukan evaluasi tentang diklat yang dapat digunakan 

untuk memberdayakan perempuan

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 7.328.637.000

Dampak/hasil Output Kegiatan

Keseimbangan jumlah peserta diklat teknis sehingga peran pria maupun wanita di 

lingkungan aparatur kementerian perindustrian maupun dunia usaha dapat lebih 

seimbang

Penanggung Jawab 

 

Sri Sundari

NIP. 090008640
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN
 

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Dukungan Manajemen

HASIL Memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal

UNIT ESELON II/SATKER Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri

KEGIATAN Peningkatan Kualitas SDM Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Peningkatan Kompetensi SDM  Industri

KOMPONEN Diklat Teknis Industri

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN Orang

VOLUME 800 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

• Sesuai PerPres No.28 tahun 2008 tentang KIN, 

• PP No.101 tahun 2000 tentang diklat PNS dalam jabatan

• Permenperin No.91 tahun 2007 tentang pola karir, 

• Permenperin No. 10 tahun 2010 tentang Renstra Kemenperin

• Perpres No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisai, tugas, dan 

fungsi Eselon I

• Kepmenperin Nomor : 01/M-IND/PER/3/2005 Pusdiklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan 

dan pengembangan pelatihan dan pendidikan  sumber daya manusia industri.

2. Gambaran Umum Singkat

Sektor Industri merupakan komponen utama pembangunan ekonomi nasional, yang tidak saja berpotensi mampu memberikan 

kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi 

yang besar dalam transformasi kultural kehidupan masyarakat sebagai media pembelajaran dan peningkatan kemampuan 

teknologi. Krisis ekonomi nasional telah berdampak sangat negatif terhadap sektor industri, yang mengakibatkan memburuknya 

perkembangan industri nasional dan menurunnya daya saing produk-produk dalam negeri. Di sisi lain globalisasi dan liberalisasi 

ekonomi dunia bergerak begitu cepat, mengakibatkan produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri begitu keluar dari 

pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar negeri. Dalam pelaksanaan proses pembangunan industri, keadaan tersebut 
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merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan direspon secara positif agar kita bisa mengambil manfaat dari globalisasi dan 

liberalisasi ekonomi dunia. Untuk itu diperlukan aparat pemerintah yang memiliki wawasan dan kompetensi yang baik sesuai 

dengan bidangnya sangat diperlukan.

Aparat pemerintah khususnya pelaksana di lingkungan Kementerian Perindustrian bidang industri merupakan SDM yang 

banyak berinteraksi dengan industri dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengelola implementasi 

kebijakan bidang industri di ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

tersebut, aparat pemerintah dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kompetensi di bidang industri. 

Oleh sebab itu untuk membekali para aparatur pemerintah bidang industri khususnya pelaksana di lingkungan Kementerian 

Perindustrian dengan wawasan dan pengetahuan sesuai bidang kerjanya, Pusdiklat Industri mengadakan diklat Sistem Industri 

I yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintah dalam mengaplikasikan konsep sistem 

industri dan mengelola pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan pembangunan industri nasional.

Pusdiklat Industri secara rutin mengadakan diklat-diklat untuk terus mengembangkan kinerja SDM Industri baik aparaturnya 

maupun dunia usaha. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar diklat teknis didominasi oleh peserta laki-laki, dengan 

perbandingan laki-lakinya 65:35 terhadap wanita. Dilihat dari berbagai aspek, dari segi (1)akses: Pusdiklat Industri tidak member 

kritrea gender kedalam seleksi peserta diklat, dari segi (2)manfaat: diklat teknis direncanakan sedemikian rupa sehingga laki-

laki maupun wanita mendapatkan manfaat dari setiap diklat teknis yang diikuti. Dari segi (3)Partisipasi: perbandingan peserta 

laki-laki terhadap wanita yang berpartisipasi dalam diklat yaitu 60:40 terhadap perempuan. Dan dari segi (4)kontrol tidak 

pernah ada pembedaan terhadap jenis kelamin, semua memiliki kesetaraan dalam mendapatkan sumberdaya dan informasi.

Dalam menentukan peserta diklat, di Pusdiklat Industri sendiri tidak pernah ada pembedaan, selama peserta dapat lolos seleksi 

peserta diklat, jenis kelamin tidak pernah dipermasalahkan. Sedikit kesenjangan terjadi karena memang pendaftar sebagian 

besar laki-laki.

Pusdiklat Industri secara rutin mengadakan diklat-diklat untuk terus mengembangkan kinerja SDM Industri baik aparaturnya 

maupun dunia usaha. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar diklat teknis didominasi oleh peserta laki-laki, dengan 

perbandingan laki-lakinya 65:35 terhadap wanita. Dilihat dari berbagai aspek, dari segi (1)akses: Pusdiklat Industri tidak member 

kritrea gender kedalam seleksi peserta diklat, dari segi (2)manfaat: diklat teknis direncanakan sedemikian rupa sehingga laki-

laki maupun wanita mendapatkan manfaat dari setiap diklat teknis yang diikuti. Dari segi (3)Partisipasi: perbandingan peserta 

laki-laki terhadap wanita yang berpartisipasi dalam diklat yaitu 60:40 terhadap perempuan. Dan dari segi (4)kontrol tidak 

pernah ada pembedaan terhadap jenis kelamin, semua memiliki kesetaraan dalam mendapatkan sumberdaya dan informasi.

Dalam menentukan peserta diklat, di Pusdiklat Industri sendiri tidak pernah ada pembedaan, selama peserta dapat lolos seleksi 

peserta diklat, jenis kelamin tidak pernah dipermasalahkan. Sedikit kesenjangan terjadi karena memang pendaftar sebagian 

besar laki-laki.
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Dengan dilakukan evaluasi terhadap peserta dan peninjauan kembali sistem seleksi peserta diklat, diharapkan diklat dapat 

membawa banyak manfaat untuk wanita, sehingga dengan kompetensi yang seimbang dapat meningkatkan peran perempuan 

di Kementerian Perindustrian maupun Dunia Usaha.

B. PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri khususnya penyelenggaraan diklat teknis industri yang dilaksanakan dilingkungan 

Pusdiklat Industri di fokuskan pada :

1. SDM Aparatur (laki - laki dan perempuan) Kementerian Perindustrian

C.   STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan  terdiri dari :

a. Menyelenggarakan 10 jenis pelatihan yang dibutuhkan SDM Aparatur Perindustrian

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No Kegiatan

Periode Pelaksanaan

Triwulan I Januari Pebr

2 3 4 1 3 4 5 1 2 3

Pendidikan dan Pelatihan Sistem Industri I

a. Persiapan Pelaksanaan

-   Pembentukan draft kepanitiaan

-   Pembuatan nota dinas rapat

-   Rapat Panitia

b. Undangan

-   Pembuatan nota dinas undangan

-   Distribusi Undangan

c.  Rekrutmen

d. Pelaksanaan Kegiatan

e. Pelaporan
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D. WAKTU PENCAPAIAN 

Waktu pencapaian keluaran diperkirakan pada bulan Oktober tahun anggaran 2011

E.  BIAYA YANG DIPERLUKAN

Perkiraan kebutuhan biaya per jenis keluaran adalah sebesar  Rp. 7.328.637.000

Jakarta,      Oktober 2010

KEPALA PUSDIKLAT INDUSTRI

SRI SUNDARI



92
Panduan Perencanaan dan Pengangaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Industri

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Dukungan Manajemen

UNIT ESELON II Pusdiklat Industri

Memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal

KEGIATAN Peningkatan Kualitas SDM Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Peningkatan Kompetensi SDM Industri

SATUAN UKUR Orang

JENIS KELUARAN SDM Industri yang Kompeten

VOLUME 2700

 

No Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya Volume
Satuan  
Ukur

Biaya 
Satuan  
Ukur

Jumlah      
(000)

Ket

I SDM Industri yang Kompeten di Bidang Industri 2700 Orang 31,317,706

A Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 25,395,903 Biaya Utama

1 Diklat Sistem Industri I 1,280,526

2 Diklat Sistem Industri II 338,138

3 Diklat Sistem Industri III 369,065

4 Diklat Sistem Industri IV 515,400

5 Diklat Sistem Industri Daerah 471,970

6 Diklat Kewirausahaan 96,439

7 Diklat Klaster Industri 237,574

8 Diklat Kemasan 242,984

9 Diklat Pembuatan Kompos 96,439

10 Diklat Perancangan Industri/Drafting 238,939

11 Diklat HKI Tingkat Pemula 96,439

12 Diklat HKI Tingkat Lanjutan 96,439

13 Diklat Pengolahan Ikan 96,439

14 Diklat HACCP 160,379

15 Diklat Pembuatan Arang Briket 95,939

16 Diklat GMP 96,439

17 Diklat Penyuluh Perindustrian Tingkat Dasar 207,665
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No Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya Volume
Satuan  
Ukur

Biaya 
Satuan  
Ukur

Jumlah      
(000)

Ket

18 Diklat Penyuluh Perindag Tk. Ahli 130,250

19 Diklat Pembuatan Cinderamata Bermotif Batik untuk UKM 103,745

20 Diklat Pembuatan Pupuk Organik 76,910

21 Diklat Kompetensi Inti Industri Daerah 105,000

22 Diklat SMM ISO 9001:2008 78,900

23 Diklat Manajemen Kinerja 352,745

24 Diklat Manajemen Inovasi 153,905

25 Diklat Simulasi Bisnis 151,305

26 Diklat desain web 78,002

27 Diklat Teknologi Informasi 207,147

28 Diklat Wirausaha Bagi Wanita 120,705

29 Seminar Sehari Teknologi Informasi 789

30 Diklat Diversifikasi Pengolahan Kakao 200,917

31 Diklat Penanggulangan Pencemaran Lingkungan 77,890

32 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 370,202

33 Diklat Pengembangan SDM 98,150

34 Diklat Diversifikasi Pengolahan Rumput Laut 135,406

35 Diklat Manajemen Keuangan 191,450

36 Diklat Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Makanan 250,750

37 Diklat Manajemen Perubahan 125,900

38 Strategi Pemasaran Produk UKM 157,520

39 Diklat Pengembangan Anyaman Ate 96,300

40 Diklat Pengembangan Desain Keramik Hias 98,300

41 Diklat Pengembangan Desain Batik Jumputan 96,300

42 Diklat Komputer Database 159,900

43 Diklat Bahasa Inggris Dasar 215,035

44 Diklat Desain dan Produk Tekstil 151,688

45 Diklat Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk Bordir 130,749

46 Diklat Bahan Industri Pangan 80,590

47 Workshop Keselamatan dan Kesehatan Kerja 32,810

48 Diklat Kerajinan I 68,100

49 Diklat Kerajinan II 68,100

50 Diklat Manajemen Produksi dan Personalia 59,100
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No Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya Volume
Satuan  
Ukur

Biaya 
Satuan  
Ukur

Jumlah
(000)

Ket

51 Pengembangan SDM Industri 245,750

52 Diklat PIM tk. III 663,750

53 Diklat PIM tk. IV 1,213,800

54 Diklat Prajabatan Golongan I dan II 134,100

55 Diklat Prajabatan Golongan III 1,441,700

56 Diklat Ekonomi Industri 140,940

57 Diklat Komunikasi Bisnis Internasional 872,800

58 Diklat Shindanshi 6,088,020

59 Pengembangan Diklat Aparatur 374,875

60 Program Doktor (Pendidikan S3) 580,500

61 Pendidikan S2 Ekonomi Industri UI 2,009,760

62 Pendidikan S2 Teknik Manajemen Industri ITB 1,398,200

63 Pendidikan S1 100,000

64 Diklat Pembekalan TPL AKA Bogor 168,912

65 Diklat Pembekalan TPL STMI Jakarta 168,912

66 Diklat Pembekalan TPL STTT Bandung 168,912

67 Diklat Pembekalan TPL APP Jakarta 168,912

68 Monitoring dan Evaluasi Program TPL 294,287

B
Penguatan Kelembagaan/Peningkatan Sarana dan 
Prasarana

1,985,044
Biaya 
Pendukung

C Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 3,936,759 Biaya Utama

1 Koordinasi Pembinaan Tupoksi Satker 61,980

2 Perjalinan Promosi dan Kerjasama Diklat 42,825

3 Forum Sharing Knowledge Widyaiswara 74,905

4 Forum Pengembangan Standar Pelatihan 405,074

5 Forum Pengembangan BDI 258,290

6 Fasilitas Penyusunan SKKNI Bidang Industri&TPL 715,339

7
Pengembangan Kerjasama SDM Industri dengan Institusi LN 
& DN

250,000

8 Kerjasama PengembanganPendidikan Kejuruan dan Vokasi 350,000

9 Asesmen dan Pengembangan Guru dan Dosen 650,000

10
Kajian dan Rencana Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan 
Vokasi

400,000
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No Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya Volume
Satuan  
Ukur

Biaya 
Satuan  
Ukur

Jumlah
(000)

Ket

11 Percepatan Sertifikasi Tenaga Pendidikan Guru dan Dosen 428,346

12 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan LSP Sektor Industri 300,000

Total Biaya

Biaya Utama

Biaya Pendukung

31,317,706

29,332,662

1,985,044

Jakarta,       Agustus 2010

KEPALA PUSDIKLAT INDUSTRI

SRI SUNDARI
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Sekretariat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Pusat Komunikasi Publik

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik (1831)

Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan lebih cepat, singkat 

dan transparan.

Output Kegiatan Sosialisasi kebijakan sektor industri berbasis gender melalui seminar

Analisa Situasi

(diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik 

laki-laki maupun perempuan. Jika tidak hanya 

berupa gambaran bahwa output kegiatan yang 

akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada 

kelompok sasaran tertentu)

Terbatasnya akses dan kontrol perempuan di bidang ekonomi, tingkat partisipasi 

angkatan kerja perempuan lebih kecil (38, 26%) dibandingkan laki-laki (62,74%), angka 

pengangguran perempuan (10,8%) lebih besar dibandingkan laki-laki (8,1%), daya beli 

perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal ini memungkinkan terbatasnya peran serta 

stakeholder industri perempuan dalam penentuan kebijakan sektor industri berbasis 

gender. 

Rencana Aksi Suboutput 1 Riset pemetaan pelaku usaha dengan analisis gender

Tujuan 

Suboutput 1 

Menganalisis akses dan kontrol perempuan terhadap 

kebijakan sektor industri

Komponen 1 Studi pustaka

Komponen 2 Persiapan

Komponen 3 Instrumen yang responsif gender

Komponen 4 Ujicoba instrument

Komponen 5 Pelaksanaan penelitian

Komponen 6 Analisa data

Komponen 7 Rekomendasi

Komponen 8 Sosialisasi hasil penelitian

Anggaran 

Suboutput 1
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Suboutput 2 Riset identifikasi permasalahan gender pada kebijakan industri

Tujuan 

Suboutput 2 

Komponen 1 Menganalisis akses dan kontrol perempuan terhadap 

kebijakan sektor industri

Komponen 2 Studi pustaka

Komponen 3 Persiapan

Komponen 4 Instrumen yang responsif gender

Komponen 5 Ujicoba instrument

Komponen 6 Pelaksanaan penelitian

Komponen 7 Analisa data

Komponen 8 Rekomendasi

Anggaran 

Suboutput 1

Rp. .................

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp 65.569.000

Dampak/hasil Output Kegiatan
Diharapkan dengan adanya penyelenggaraan seminar ini dapat meningkatkan 

pemahaman para pelaku usaha mengenai kebijakan sektor industri yang berbasis gender.
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN

SEMINAR KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI BERBASIS GENDER

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

HASIL Memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal.

UNIT ESELON II Pusat Komunikasi Publik

KEGIATAN Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik (1831)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan lebih cepat, singkat dan 

transparan.

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN Jumlah seminar dan jumlah peserta seminar

VOLUME 1 seminar, 100 orang peserta 

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Hasil pembangunan hingga saat ini belum termanfaatkan secara setara oleh laki-laki dan perempuan membawa implikasi pada 

terbatasnya akses dan kontrol perempuan di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih kecil (38, 

26%) dibandingkan laki-laki (62,74%), angka pengangguran perempuan (10,8%) lebih besar dibandingkan laki-laki (8,1%), 

daya beli perempuan lebih rendah dari laki-laki. Diharapkan dengan adanya penyelenggaraan seminar ini dapat meningkatkan 

pemahaman para pelaku usaha mengenai kebijakan sektor industri yang berbasis gender.

B. Penerima Manfaat

Seminar ini ditujukan kepada para pelaku usaha stakeholder Kementerian Perindustrian dengan proporsi laki-laki sebanyak 40% 

dan perempuan sebanyak 60% dari seluruh peserta. 
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C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan, diskusi dua arah, dan pemecahan masalah. 

Pelaksana kegiatan terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, dan 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari aparatur  Pusat 

Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian.

Penyelenggaraan seminar sebanyak 1 kali dalam setahun dengan peserta yang merupakan para pelaku usaha yang merupakan 

stakeholder Kementerian Perindustrian. 

Pembicara/narasumber terdiri dari akademisi, praktisi dan instansi pemerintahan.

Penanggung jawab kegiatan seminar adalah Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan, dengan membentuk kelompok kerja, mengidentifikasi topik/model perencanaan yang akan diberikan kepada 

peserta, menyusun jadwal pelaksaan, mengundang pembicara/praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, mengundang 

peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai yang ditargetkan.

2) Pelaksanaan, pengembangan kepribadian, menyampaikan materi teknik/model perencanaan, dan diskusi. 

3) Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.

No Uraian Kegiatan
Januari Februari Mart April Mei Juni Juli Agustus

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pembentukan Panitia X X X X X X

2 Workshop Teknik Perencanaan X

3 Workshop Motivasi Berprestasi X

4
Workshop Perencanaan dan 
Pengendalian Program

X

7 Penyampaian laporan X X X X X X

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan seminar masing-masing 1 (satu) hari periode Februari s/d Agustus 2011.

E. Biaya yang Diperlukan

Kegiatan seminar ini dibiayai melalui anggaran DIPA Pusat Komunikasi Publik Tahun 2011 dengan biaya sebesar  Rp 65.569.000 

(enam puluh lima juta  lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Jakarta,       Oktober 2011

Kepala Pusat Komunikasi Publik

H a r t o n o
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
kementerian Perindustrian

Kegiatan : 
Peningkatan Kualitas 
Perencanaan dan 
pelaporan.

Output :
Laporan kegiatan dan 
Pembinaan Perencanaan 
dan Penganggaran

Sub Kegiatan :
Workshop Peningkatan 
Kualitas SDM Perencana

Tujuannya Kegiatan : 
Meningkatkan kualitas 
perencanaan melalui 
peningkatan kualitas 
dan kompetensi SDM 
perencana

Workshop Peningkatan Kualitas 
SDM Perencana diadakan 3 
kali setahun yang ditujukan 
bagi pegawai yang menangani 
perencanaan program di unit 
kerja masing-masing, dalam 
rangka memberikan pengetahuan 
dan pembekalan teknik/model 
perencanaan agar menghasilkan 
rencana yang aplikatif dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

Manfaat :
pegawai perempuan 
kurang memperoleh 
manfaat dari 
pelaksanaan workshop 
karena waktu kerja 
yang lebih singkat.

1.  Jumlah pegawai 
perempuan yang 
ditempatkan di bagian 
program pada masing-
masing unit jauh lebih 
sedikit dibandingkan 
dengan pegawai laki-
laki.

Budaya Masyarakat 
yang menganggap 
perempuan memiliki 
keterbatasan dari segi 
tenaga dan waktu  
dalam bekerja. 

meningkatkan kualitas 
perencanaan melalui 
peningkatan kualitas dan 
kompetensi pegawai laki-laki 
dan perempuan sebagai SDM 
perencana

1.  Persiapan, membentuk 
kelompok kerja, 
mengidentifikasi materi 
workshop, menyusun 
jadual pelaksanaan, 
mengundang pembicara/
praktisi dan menentukan 
tempat pelaksanaan, serta 
mengundang peserta yang 
terdiri dari laki-laki dan 
perempuan sesuai yang 
ditargetkan.

Workshop Peningkatan Kualitas 
SDM Perencana diadakan 3 
kali setahun yang ditujukan 
bagi pegawai yang menangani 
perencanaan di unit kerja 
masing-masing, dalam rangka 
memberikan pengetahuan 
dan pembekalan teknik/model 
perencanaan agar menghasilkan 
rencana yang aplikatif dan dapat 
dipertanggung jawabkan.

1.  Meningkatkan  kualitas dan 
kompetensi pegawai laki-laki 
dan perempuan sebagai SDM 
perencana.

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
workshop  adalah 70 : 30.

Partisipasi :
Partisipasi pegawai 
perempuan dalam 
workshop masih 
terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih 
sedikit dibandingkan 
pegawai laki-laki.

2.  Persepsi pimpinan 
bahwa pegawai 
laki-laki lebih cocok 
ditempatkan di bagian 
program karena 
sifat pekerjaannya 
menuntut waktu kerja 
yang lebih lama.

2.  Pelaksanaan, menyampaikan 
materi teknik/model 
perencanaan, simulasi, dan 
diskusi. 

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
workshop  adalah 70 : 30.

2.  Menyelenggarakan workshop 
peningkatan kualitas SDM 
perencana dengan peserta 
sebanyak 90 orang  dengan 
perbandingan peserta laki-
laki dan peserta perempuan 
sebesar 67 % : 33 %

Jumlah pegawai Biro 
perencanaan sebanyak 54 
orang yang terdiri dari pegawai 
perempuan sebanyak 20 orang 
dan laki-laki sebanyak 34 orang. 
Perbandingan jumlah pegawai 
laki-laki dan perempuan yang 
menangani bagian program di 
masing-masing unit rata-rata 
adalah 70 : 30

3.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan.

3.  Pelaporan, membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan 
kehadiran peserta yang 
ditargetkan.

Jumlah pegawai Biro 
perencanaan sebanyak 54 
orang yang terdiri dari pegawai 
perempuan sebanyak 20 orang 
dan laki-laki sebanyak 34 orang. 
Perbandingan jumlah pegawai 
laki-laki dan perempuan yang 
menangani bagian program di 
seluruh unit rata-rata adalah 70 
: 30

Jumlah pegawai Biro 
perencanaan sebanyak 54 orang 
yang terdiri dari 1 Kepala Biro, 
4 Kepala Bagian, 12 Kepala 
Subbagian, 8 Pejabat Fungsional, 
dan 47 Staf pelaksana

Pada tahun 2011 akan diadakan 
workshop peningkatan kualitas 
SDM perencana sebanyak 3 
kali dengan jumlah peserta 90 
orang.

Pada tahun 2011 akan diadakan 
workshop peningkatan kualitas 
SDM perencana sebanyak 3 kali 
dengan jumlah peserta 90 orang.

MATRIX LEMBAR KERJA GAP BIRO PERENCANAAN
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
kementerian Perindustrian

Kegiatan : 
Peningkatan Kualitas 
Perencanaan dan 
pelaporan.

Output :
Laporan kegiatan dan 
Pembinaan Perencanaan 
dan Penganggaran

Sub Kegiatan :
Workshop Peningkatan 
Kualitas SDM Perencana

Tujuannya Kegiatan : 
Meningkatkan kualitas 
perencanaan melalui 
peningkatan kualitas 
dan kompetensi SDM 
perencana

Workshop Peningkatan Kualitas 
SDM Perencana diadakan 3 
kali setahun yang ditujukan 
bagi pegawai yang menangani 
perencanaan program di unit 
kerja masing-masing, dalam 
rangka memberikan pengetahuan 
dan pembekalan teknik/model 
perencanaan agar menghasilkan 
rencana yang aplikatif dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

Manfaat :
pegawai perempuan 
kurang memperoleh 
manfaat dari 
pelaksanaan workshop 
karena waktu kerja 
yang lebih singkat.

1.  Jumlah pegawai 
perempuan yang 
ditempatkan di bagian 
program pada masing-
masing unit jauh lebih 
sedikit dibandingkan 
dengan pegawai laki-
laki.

Budaya Masyarakat 
yang menganggap 
perempuan memiliki 
keterbatasan dari segi 
tenaga dan waktu  
dalam bekerja. 

meningkatkan kualitas 
perencanaan melalui 
peningkatan kualitas dan 
kompetensi pegawai laki-laki 
dan perempuan sebagai SDM 
perencana

1.  Persiapan, membentuk 
kelompok kerja, 
mengidentifikasi materi 
workshop, menyusun 
jadual pelaksanaan, 
mengundang pembicara/
praktisi dan menentukan 
tempat pelaksanaan, serta 
mengundang peserta yang 
terdiri dari laki-laki dan 
perempuan sesuai yang 
ditargetkan.

Workshop Peningkatan Kualitas 
SDM Perencana diadakan 3 
kali setahun yang ditujukan 
bagi pegawai yang menangani 
perencanaan di unit kerja 
masing-masing, dalam rangka 
memberikan pengetahuan 
dan pembekalan teknik/model 
perencanaan agar menghasilkan 
rencana yang aplikatif dan dapat 
dipertanggung jawabkan.

1.  Meningkatkan  kualitas dan 
kompetensi pegawai laki-laki 
dan perempuan sebagai SDM 
perencana.

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
workshop  adalah 70 : 30.

Partisipasi :
Partisipasi pegawai 
perempuan dalam 
workshop masih 
terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih 
sedikit dibandingkan 
pegawai laki-laki.

2.  Persepsi pimpinan 
bahwa pegawai 
laki-laki lebih cocok 
ditempatkan di bagian 
program karena 
sifat pekerjaannya 
menuntut waktu kerja 
yang lebih lama.

2.  Pelaksanaan, menyampaikan 
materi teknik/model 
perencanaan, simulasi, dan 
diskusi. 

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
workshop  adalah 70 : 30.

2.  Menyelenggarakan workshop 
peningkatan kualitas SDM 
perencana dengan peserta 
sebanyak 90 orang  dengan 
perbandingan peserta laki-
laki dan peserta perempuan 
sebesar 67 % : 33 %

Jumlah pegawai Biro 
perencanaan sebanyak 54 
orang yang terdiri dari pegawai 
perempuan sebanyak 20 orang 
dan laki-laki sebanyak 34 orang. 
Perbandingan jumlah pegawai 
laki-laki dan perempuan yang 
menangani bagian program di 
masing-masing unit rata-rata 
adalah 70 : 30

3.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan.

3.  Pelaporan, membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan 
kehadiran peserta yang 
ditargetkan.

Jumlah pegawai Biro 
perencanaan sebanyak 54 
orang yang terdiri dari pegawai 
perempuan sebanyak 20 orang 
dan laki-laki sebanyak 34 orang. 
Perbandingan jumlah pegawai 
laki-laki dan perempuan yang 
menangani bagian program di 
seluruh unit rata-rata adalah 70 
: 30

Jumlah pegawai Biro 
perencanaan sebanyak 54 orang 
yang terdiri dari 1 Kepala Biro, 
4 Kepala Bagian, 12 Kepala 
Subbagian, 8 Pejabat Fungsional, 
dan 47 Staf pelaksana

Pada tahun 2011 akan diadakan 
workshop peningkatan kualitas 
SDM perencana sebanyak 3 
kali dengan jumlah peserta 90 
orang.

Pada tahun 2011 akan diadakan 
workshop peningkatan kualitas 
SDM perencana sebanyak 3 kali 
dengan jumlah peserta 90 orang.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Sekretariat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Biro Perencanaan

Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perindustrian

Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Kualitas dan kompetensi pegawai sebagai SDM perencana

Output Kegiatan  Terlaksananya workshop peningkatan kualitas SDM perencana ssebanyak 3 kali dengan 

jumlah peserta 90 orang

Analisa Situasi Workshop Peningkatan Kualitas SDM Perencana diadakan 3 kali setahun yang ditujukan 

bagi pegawai yang menangani perencanaan program di unit kerja masing-masing, dalam 

rangka memberikan pengetahuan dan pembekalan teknik/model perencanaan agar 

menghasilkan rencana yang aplikatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 

2011 akan diadakan workshop peningkatan kualitas SDM perencana sebanyak 3 kali 

dengan jumlah peserta 90 orang.

Perbandingan Jumlah peserta laki-laki dan perempuan  yang hadir tiap penyelenggaraan 

workshop  adalah 70 : 30.  Komposisi pegawai laki-laki dan perempuan yang menangani 

perencanaan program menunjukkan adanya kesenjangan. Jumlah pegawai Biro 

perencanaan sendiri sebanyak 54 orang yang terdiri dari pegawai perempuan sebanyak 20 

orang dan laki-laki sebanyak 34 orang, sedangkan perbandingan jumlah pegawai laki-laki 

dan perempuan yang menangani bagian program di masing-masing unit rata-rata adalah 

70%  : 30 %. 

Kesenjangan ini dapat digolongkan kedalam aspek (1) Manfaat : pegawai perempuan 

kurang memperoleh manfaat dari pelaksanaan workshop karena waktu kerja yang lebih 

singkat. (2)  Partisipasi : Partisipasi pegawai perempuan dalam workshop masih terbatas 

karena jumlahnya  yang lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki. 
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Penyebab kesenjangan yang berasal dari internal disebabkan oleh (1) Jumlah pegawai 

perempuan yang ditempatkan di bagian program pada masing-masing unit jauh lebih 

sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki. (2)  Persepsi pimpinan bahwa pegawai 

laki-laki lebih cocok ditempatkan di bagian program karena sifat pekerjaannya menuntut 

waktu kerja yang lebih lama. (3)  evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan 

dengan memperhatikan faktor gender belum dilakukan. Sedangkan kesenjangan dari 

eksternal disebabkan oleh budaya masyarakat yang menganggap perempuan memiliki 

keterbatasan dalam hal tenaga dan waktu untuk bekerja.

Rencana Aksi

(Dipilih hanya suboutput/Komponen yang secara 

langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan 

gender. Tidak Semua suboutput/Komponen 

dicantumkan)

Komponen 1 1.  Persiapan, membentuk kelompok kerja, mengidentifikasi 

materi workshop, menyusun jadual pelaksanaan, mengundang 

pembicara/praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, serta 

mengundang peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan 

sesuai yang ditargetkan.

     Tujuannya untuk mempersiapkan kegiatan termasuk 

mengundang peserta baik pegawai laki-laki mapun perempuan 

dari masing-masing unit dengan jumlah yang proporsional.

Komponen 2 2.   Pelaksanaan, menyampaikan materi teknik/model perencanaan, 

simulasi, dan diskusi.

     Tujuannya memberikan pemahaman yang kepada peserta 

mengenai materi workshop.

Komponen 3 3.   Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk 

evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.

     Tujuannya mengevaluasi kegiatan termasuk keterwakilan gender 

dalam peserta workshop.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 675.000.000,-

Dampak/hasil Output Kegiatan

1. Meningkatkan  kualitas dan kompetensi pegawai laki-laki dan perempuan sebagai 

SDM perencana. 

2. Menyelenggarakan workshop peningkatan kualitas SDM perencana dengan peserta 

sebanyak 90 orang dengan perbandingan peserta laki-laki dan  peserta perempuan 

sebesar 67 % : 33 %.

Penanggung Jawab 

Djoni Tarigan

NIP. 195311281985031001
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN

WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS SDM PERENCANA

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

HASIL Memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal.

UNIT ESELON II Biro Perencanaan

KEGIATAN Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Perencanaan dan penyusunan program, Kegiatan, penyusunan program dan rencana kerja/

teknis/program

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN Jumlah workshop dan jumlah peserta workshop

VOLUME 3 workshop, 90 orang peserta workshop

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai peran penting dalam perekonomian 

khususnya dalam penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapat masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan 

industri pengolahan terhadap PDB yang mencapai 27,9%, dimana sektor-sektor lainnya jauh di bawah (sektor Pertanian 

dalam arti luas 14,6%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 14,28%, sektor pertambangan 11,54% dan sektor jasa 

10,23%). Perubahan lingkungan strategis yang terjadi saat ini baik internal maupun eksternal telah mempengaruhi daya saing 

industri nasional, oleh karenanya untuk mendorong sektor industri agar mampu lebih berperan dalam perekonomian nasional 

diperlukan adanya dukungan dari instansi lain.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa 

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan bagi seluruh 

lembaga tinggi Negara, departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dalam melaksanakan tugas-tugas 



105

pembangunan dibidang atau sektor masing-masing. Sistem perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan 

nasional agar tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengembangan, serta menjamin 

termanfaatkannya sumber daya secara efisien, efektif, keteradilan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan 

perencanaan yang komprehensif dan akurat. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan berdedikasi tinggi 

serta menguasai proses perencanaan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dimaksud maka perlu 

dilakukan Workshop Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana. Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan 

dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menyusun rencana berdasarkan teknik/model 

perencanaan.

Kegiatan workshop ini berisi tentang teknik/model perencanaan (LAKIP, RENSTRA), Workshop Motivasi Berprestasi, Workshop 

Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan. Workshop ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia 

baik laki-laki maupun perempuan di lingkungan kementerian Perindustrian khususnya yang menangani perencanaan pada unit 

kerjanya, karena karakteristik tugas di bagian perencanaan membutuhkan waktu kerja yang lebih panjang sehingga selama ini 

lebih banyak dikerjakan oleh pegawai laki-laki. 

Maksud diselenggarakan workshop adalah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembekalan teknik/model perencanaan 

agar menghasilkan rencana yang aplikatif dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan 

kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM perencana. Keluarannya adalah meningkatnya 

kemampuan perencana dalam menyusun rencana, dengan indikator keluaran workshop berupa rencana dihasilkan oleh para 

perencana yang dapat dilaksanakan dan akuntabel.

B. Penerima Manfaat

Workshop ini ditujukan kepada aparatur Kementerian Perindustrian baik laki-laki maupun perempuan khususnya yang menangani 

perencanaan pada unit kerja masing-masing. Target peserta workshop adalah 90 orang dengan perbandingan jumlah peserta laki-

laki dan peserta perempuan sebesar 67 % : 33 %.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan, diskusi dua arah, simulasi dan praktek menyusun rencana yang dapat 

diimplementasikan dalam tugas sebagai perencana. 

Pelaksana kegiatan terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, dan 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari aparatur Biro Perencanaan 

Kementerian Perindustrian
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Penyelenggaraan workshop sebanyak 3 kali dalam setahun dengan jumlah peserta masing-masing workshop sebanyak 30 (tiga 

puluh) orang dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pembicara/narasumber terdiri dari akademisi, praktisi dan instansi pemerintahan.

Penanggung jawab kegiatan workshop adalah Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan, dengan membentuk kelompok kerja, mengidentifikasi topik/model perencanaan yang akan diberikan kepada 

peserta, menyusun jadwal pelaksanaan, mengundang pembicara/praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, 

mengundang peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai yang ditargetkan.

2) Pelaksanaan, pengembangan kepribadian, menyampaikan materi teknik/model perencanaan, simulasi, dan diskusi. 

3) Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.

No Uraian Kegiatan
Januari Februari Mart April Mei Juni Juli Agustus

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pembentukan Panitia X X X X X X

2 Workshop Teknik Perencanaan X

3 Workshop Motivasi Berprestasi X

4
Workshop Perencanaan dan 
Pengendalian Program

X

7 Penyampaian laporan X X X X X X

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan workshop masing-masing 4 (empat) hari periode Januari s/d Agustus 2010.

E. Biaya yang Diperlukan

Kegiatan workshop ini dibiayai melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2010 dengan biaya sebesar  Rp 670.000.000,- 

(enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Jakarta,       Oktober 2010

Kepala Biro Perencanaan

Djoni Tarigan
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian 
Perindustrian

Peningkatan Sistem Tata 
Kelola Keuangan dan 
BMN yang profesional

Tujuan kegiatan :
Meningkatkan 
kemampuan dan 
pemahaman petugas 
akuntansi/keuangan 
kemenprind atas aplikasi 
SAK dan SIMAK-BMN. 

1.  Sistem aplikasi SAK 
dan SIMAK-BMN yang 
senantiasa diupdate oleh 
Kementerian Keuangan                                                                                                                                         
                              

2.  Petugas Akuntansi/
Keuangan di Kemenprind 
sebanyak 150 orang terdiri 
dari lelaki sebanyak 128 
orang dan wanita 22 orang. 
Perbandingan petugas 
akuntansi laki-laki dan 
perempuan sebesar 85:15.

1.  Akses : 
     dalam mengelola 

keuangan/
akuntansi lebih 
banyak lelaki    

2.  Manfaat :
     yang mendapat 

manfaat dari 
bimbingan Teknis 
SAI lebih banyak 
lelaki

3.  Partisipasi : 
mayoritas yang 
berpastisipasi 
dalam bimbingan 
adalah lelaki     

4.  Kontrol : 
penguasaan 
aplikasi lebih 
banyak lelaki

1.  Evaluasi dan 
monitoring 
pelaksanaan kegiatan 
belum optimal.

2.  Persepsi pimpinan 
yang menganggap 
bahwa lelaki lebih 
mampu menguasai 
aplikasi

Anggapan masyarakat 
bahwa tata kelola 
keuangan sangatlah 
rumit.

Sudah saatnya wanita 
meningkatkan pemahaman 
aplikasi SAK dan SIMAK-BMN.

1.  Mensosialisasikan bintek 
dgnmelibatkan jumlah 
peserta wanita yang relevan

2.  Memberi advokasi/masukan  
kepada pimpinan agar 
memberi kesempatan kepada 
wanita untuk memahami 
aplikasi SAK, SIMAK-BMN. 

3.  Menerbitkan brosur kpd 
stakeholder tentang aplikasi 
SAP, SIMAK-BMN bukanlah 
pekerjaan yang rumit.

1.  Jumlah petugas keuangan 
yang telah mengikuti SAK 
dan SIMAK-BMN sebanyak 
150 orang            

2.  Peserta Lelaki sebanyak 128 
orang.

3.  Tahun 2011 akan dilakukan 
pelatihan untuk 90 orang.

1.  Meningkatkan kualitas 
petugas keuangan 
perempuan dalam 
aplikasi SAK, SIMAK-
BMN melalui pelatihan 
Bintek  pada tahun 2011 
sebanyak 90 orang dengan 
perbandingan peserta laki-
laki dan perempuan sebesar 
67%:33%.

MATRIX LEMBAR KERJA GAP DAN POP Biro Keuangan
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian 
Perindustrian

Peningkatan Sistem Tata 
Kelola Keuangan dan 
BMN yang profesional

Tujuan kegiatan :
Meningkatkan 
kemampuan dan 
pemahaman petugas 
akuntansi/keuangan 
kemenprind atas aplikasi 
SAK dan SIMAK-BMN. 

1.  Sistem aplikasi SAK 
dan SIMAK-BMN yang 
senantiasa diupdate oleh 
Kementerian Keuangan                                                                                                                                         
                              

2.  Petugas Akuntansi/
Keuangan di Kemenprind 
sebanyak 150 orang terdiri 
dari lelaki sebanyak 128 
orang dan wanita 22 orang. 
Perbandingan petugas 
akuntansi laki-laki dan 
perempuan sebesar 85:15.

1.  Akses : 
     dalam mengelola 

keuangan/
akuntansi lebih 
banyak lelaki    

2.  Manfaat :
     yang mendapat 

manfaat dari 
bimbingan Teknis 
SAI lebih banyak 
lelaki

3.  Partisipasi : 
mayoritas yang 
berpastisipasi 
dalam bimbingan 
adalah lelaki     

4.  Kontrol : 
penguasaan 
aplikasi lebih 
banyak lelaki

1.  Evaluasi dan 
monitoring 
pelaksanaan kegiatan 
belum optimal.

2.  Persepsi pimpinan 
yang menganggap 
bahwa lelaki lebih 
mampu menguasai 
aplikasi

Anggapan masyarakat 
bahwa tata kelola 
keuangan sangatlah 
rumit.

Sudah saatnya wanita 
meningkatkan pemahaman 
aplikasi SAK dan SIMAK-BMN.

1.  Mensosialisasikan bintek 
dgnmelibatkan jumlah 
peserta wanita yang relevan

2.  Memberi advokasi/masukan  
kepada pimpinan agar 
memberi kesempatan kepada 
wanita untuk memahami 
aplikasi SAK, SIMAK-BMN. 

3.  Menerbitkan brosur kpd 
stakeholder tentang aplikasi 
SAP, SIMAK-BMN bukanlah 
pekerjaan yang rumit.

1.  Jumlah petugas keuangan 
yang telah mengikuti SAK 
dan SIMAK-BMN sebanyak 
150 orang            

2.  Peserta Lelaki sebanyak 128 
orang.

3.  Tahun 2011 akan dilakukan 
pelatihan untuk 90 orang.

1.  Meningkatkan kualitas 
petugas keuangan 
perempuan dalam 
aplikasi SAK, SIMAK-
BMN melalui pelatihan 
Bintek  pada tahun 2011 
sebanyak 90 orang dengan 
perbandingan peserta laki-
laki dan perempuan sebesar 
67%:33%.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Sekretariat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Biro Keuangan

Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perindustrian

Kegiatan Peningkatan Sitem Tata Kelolan Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Workshop dan Jumlah peserta Workshop

Output Kegiatan 1 Workshop , 90 orang peserta

Analisa Situasi Bimbingan Teknis dan Aistensi SAI diadakan 2 kali setahun yang ditujukan bagi petugas 

yang menangani keuangan/akuntansi di unit kerja masing-masing, dalam rangka 

memberikan pengetahuan aplikasi SAK, SIMAK-BM.   Pada Bimbingan Teknis dan Asistensi 

SAI   sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 90 orang.

Perbandingan Jumlah peserta laki-laki dan perempuan  yang hadir tiap penyelenggaraan 

workshop  adalah 60 : 30.  Komposisi pegawai laki-laki dan perempuan yang menangani 

keuangan/akuntansi menunjukkan adanya kesenjangan.  

Kesenjangan ini dapat digolongkan kedalam aspek (1) Akses : dalam mengelola keuangan/

akuntansi yang kelihatan rumit, lebih banyak dikuasai oleh lelaki. (2) Manfaat : pegawai 

lelaki lebih banyak menerima manfaat, karena mereka lebih banyak mengiasai aplikasi. (3)  

Partisipasi : Untuk meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan lelaki lebih aktif 

dan lebih menguasai teknik akuntansi.

Penyebab kesenjangan yang berasal dari internal disebabkan oleh (1) Pimpinan belum 

optimal melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan petugas wanita. (2)  Persepsi 

pimpinan bahwa pegawai laki-laki lebih cocok ditempatkan di bagian keuangan/akuntansi 

karena sifat pekerjaannya menuntut waktu kerja yang lebih lama. (3)  evaluasi dan 

monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan faktor gender belum 

dilakukan. (4)  Kurangnya informasi gender di lingkungan Kementerian Perindustrian. 

Sedangkan kesenjangan dari eksternal disebabkan oleh budaya masyarakat yang 

menganggap perempuan memiliki keterbatasan untuk bekerja di malam hari karena 

memikul beban tanggung jawab ganda di dalam keluarga.
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Rencana Aksi

(Dipilih hanya suboutput/Komponen yang secara 

langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan 

gender. Tidak Semua suboutput/Komponen 

dicantumkan)

Komponen 1 Meningkatkan Jumlah peserta wanita dalam bintek keuangan/

akuntansi.

Tujuannya untuk memberi peran kepada wanita dalam menguasai 

teknik keuangan/akuntansi

Komponen 2 Pelaksanaan, Bintek

Tujuannya memberikan kesempatan yang banyak bagi wanita 

untuk mengikuti bintek.

Komponen 3 Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk 

evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.

Tujuannya mengevaluasi kegiatan termasuk keterwakilan gender 

dalam peserta workshop.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp.296.246.000,-

Dampak/hasil Output Kegiatan

1. Meningkatkan  kualitas dan kompetensi petugas keuangan/akuntansi laki-laki dan 

perempuan di kemenprind. 

2. Menyelenggarakan workshop peningkatan kualitas SDM perencana dengan peserta 

sebanyak 90 orang yang terdiri dari 60 peserta laki-laki dan 30 peserta perempuan.

Penanggung Jawab 

Sanwani Mahmud
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS DAN ASISTENSI SAI

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

HASIL Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku

UNIT ESELON II Biro Keuangan

KEGIATAN Peningkatan Sitem Tata Kelolan Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Tercapainya pemahaman aplikasi SAK, SIMAK-BMN dan Akuntansi Persediaan.

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN Jumlah workshop dan jumlah peserta workshop

VOLUME 1 workshop, 90 orang peserta workshop

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/PER/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat.

2. Gambaran Umum

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya 

wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan 

(SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), seluruh satker di pusat dan daerah 

di lingkungan Kementerian Perindustrian diwajibkan dapat menyusun laporan keuangan dan barang secara berjenjang mulai 

dari Satuan Kerja (UAKPA/B) digabung ke Tingkat Unit Akuntansi/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) digabungkan dengan Unit 

Akuntansi/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan terakhir digabungkan untuk tingkat Akuntansi/Barang F (UAPA/B).

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SAK, SIMAK-BMN dan akuntansi persediaan 

yang setiap tahunnya mengeluarkan versi terbaru.Bintek ini setiap tahunnya dilakukan 2 (dua) kali. Hal ini untuk meningkatkan 

kemampuan petugas akuntansi/keuangan dalam pemahaman SAK, SIMAK-BMN. Hingga tahun 2010 bintek ini telah diikuti 

sebanyak 175 orang peserta. Masih rendahnya jumlah peserta wanita untuk mengikuti bintek ini disebabkan antara lain karena 

anggapan masyarakat bahwa pengelolaan keuangan/akuntansi adalah pekerjaan yang rumit, dan lebih ideal bila dilakukan 

oleh lelaki.
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B. Penerima Manfaat

Workshop ini ditujukan kepada aparatur Kementerian Perindustrian baik laki-laki maupun perempuan khususnya yang menangani 

aplikasi SAK, SIMAK-BMN pada unit kerja masing-masing. Peserta yang akan mengikuti Bintek sebanyak 90 orang, terdiri dari 60 

orang lelaki dan 30 orang wanita.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI dilaksanakan melalui ceramah, diskusi interaktif dengan narasumber dari Ditjen 

Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan.Selain itu juga melalui praktek penggunaan aplikasi SAK, 

SIMAK-BMN dan persediaan mulai dari inputing data sampai dengan menyusun LRA, Neraca dan Calk serta laporan persediaan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan, dengan membentuk kelompok kerja, mempersiapkan undangan yang akan diberikan kepada peserta, menyusun 

jadwal pelaksaan, mengundang pembicara/praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, mengundang peserta yang 

terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai yang ditargetkan.

2) Pelaksanaan, penyiapan bahan materi, mengumpulkan bahan yang akan disampaikan pada bimbingan teknis. 

3) Penentuan Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

 Untuk menentukan tempat pelaksanaan dilakuka survey lapangan

4) Pelaksanaan bimbingan teknis

 Pelaksanaan Bimbingan tekni dilakukan untuk memberikan bimbingan tentang penyusunan laporan keuangan dan BMN 

sesuai dengan SAP.

5) Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.

No Uraian Kegiatan
Januari Februari Mart April Mei Juni Juli

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Rapat Persiapan Kegiatan dan Pembentukan 
Tim

2 Penyiapan Bahan Materi

3 Penentuan Lokasi Bimbingan teknis

4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis

5 Pelaporan
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D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan workshop masing-masing 2(dua) hari pada bulan Maret dan Mei 2011.

E. Biaya yang Diperlukan

Kegiatan workshop ini dibiayai melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2011 dengan biaya sebesar  Rp 296.246.000,- 

Jakarta,       Oktober 2010

Kepala Biro Keuangan
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian 
Perindustrian

Pelayanan Hukum dan 
Penataan Organisasi

Tujuan kegiatan: 
Meningkatkan 
kompetensi pegawai 
pada unit organisasi 
yang menangani 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian.

1.  Pembentukan peraturan 
perundang-undangan 
merupakan salah satu syarat 
dalam rangka pembangunan 
hukum nasional;                                   

2.  Sesuai dengan UU 10 Tahun 
2004 maka penyusunan 
peraturan perundang-
undangan telah memiliki 
cara dan metode yang 
pasti, baku dan standar 
yang mengikat semua 
lembaga yang berwenang 
membuat peraturan 
perundang-undangan 
(Kementerian Perindustrian 
telah memiliki Peraturan 
Menteri yang merupakan 
turunan dari UU dimaksud).                                                                                                                                       

3.  Pegawai pada unit organisasi 
yang menangani penyusunan 
di lingkungan Kemenperin 
sebanyak ........ orang terdiri 
dari lelaki sebanyak ......... 
orang dan wanita ...... orang. 
Perbandingan  laki-laki dan 
perempuan sebesar .......:.......

1.  Akses : 
     pegawai yang 

mempunyai 
tugas dan fungsi 
melakukan 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan di 
lingkungan 
Kemenperin lebih 
banyak laki-laki.    

2.  Manfaat :
     yang mendapat 

manfaat dari 
bimbingan Teknis 
Penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan lebih 
banyak laki-laki.

3.  Partisipasi : 
mayoritas yang 
berpartisipasi dalam 
bimbingan adalah 
laki-laki.    

4.  Kontrol : 
penguasaan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan lebih 
banyak dikuasai 
laki-laki.

Evaluasi dan monitoring 
pelaksanaan kegiatan 
belum optimal.

Anggapan 
masyarakat bahwa 
teknik penyusunan 
peraturan perundang-
undangan sangatlah 
rumit.

Sudah saatnya wanita 
meningkatkan pengetahuan 
dan pemahaman mengenai 
teknik penyusunan peraturan 
perundang-undangan.

1.  Mensosialisasikan bimtek dgn 
melibatkan jumlah peserta 
wanita yang relevan.

2.  Mensosialisasikan kembali 
Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang Tata 
Cara Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan di 
Lingkungan Kementerian 
Perindustrian.

3.  Memberikan informasi 
kepada pegawai wanita 
bahwa teknik penyusunan 
peraturan perundang-
undangan bukanlah sesuatu 
yang rumit.

1.  Jumlah pegawai yang telah 
mengikuti bimtek sebanyak 
............... orang

2.  Peserta Lelaki sebanyak 
................. orang.

3.  Tahun 2011 akan dilakukan 
pelatihan untuk 40 orang.

1.  Meningkatkan kompetensi 
pegawai wanita pada 
unit organisasi yang 
menangani penyusunan 
peraturan perundang-
undangan melalui pelatihan 
Bimtek pada tahun 2011 
sebanyak 40 orang dengan 
perbandingan peserta laki-
laki dan perempuan sebesar 
64%:36%.

MATRIX LEMBAR KERJA GAP DAN POP
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Kementerian 
Perindustrian

Pelayanan Hukum dan 
Penataan Organisasi

Tujuan kegiatan: 
Meningkatkan 
kompetensi pegawai 
pada unit organisasi 
yang menangani 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan di 
lingkungan Kementerian 
Perindustrian.

1.  Pembentukan peraturan 
perundang-undangan 
merupakan salah satu syarat 
dalam rangka pembangunan 
hukum nasional;                                   

2.  Sesuai dengan UU 10 Tahun 
2004 maka penyusunan 
peraturan perundang-
undangan telah memiliki 
cara dan metode yang 
pasti, baku dan standar 
yang mengikat semua 
lembaga yang berwenang 
membuat peraturan 
perundang-undangan 
(Kementerian Perindustrian 
telah memiliki Peraturan 
Menteri yang merupakan 
turunan dari UU dimaksud).                                                                                                                                       

3.  Pegawai pada unit organisasi 
yang menangani penyusunan 
di lingkungan Kemenperin 
sebanyak ........ orang terdiri 
dari lelaki sebanyak ......... 
orang dan wanita ...... orang. 
Perbandingan  laki-laki dan 
perempuan sebesar .......:.......

1.  Akses : 
     pegawai yang 

mempunyai 
tugas dan fungsi 
melakukan 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan di 
lingkungan 
Kemenperin lebih 
banyak laki-laki.    

2.  Manfaat :
     yang mendapat 

manfaat dari 
bimbingan Teknis 
Penyusunan 
Peraturan 
Perundang-
undangan lebih 
banyak laki-laki.

3.  Partisipasi : 
mayoritas yang 
berpartisipasi dalam 
bimbingan adalah 
laki-laki.    

4.  Kontrol : 
penguasaan 
teknik penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan lebih 
banyak dikuasai 
laki-laki.

Evaluasi dan monitoring 
pelaksanaan kegiatan 
belum optimal.

Anggapan 
masyarakat bahwa 
teknik penyusunan 
peraturan perundang-
undangan sangatlah 
rumit.

Sudah saatnya wanita 
meningkatkan pengetahuan 
dan pemahaman mengenai 
teknik penyusunan peraturan 
perundang-undangan.

1.  Mensosialisasikan bimtek dgn 
melibatkan jumlah peserta 
wanita yang relevan.

2.  Mensosialisasikan kembali 
Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang Tata 
Cara Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan di 
Lingkungan Kementerian 
Perindustrian.

3.  Memberikan informasi 
kepada pegawai wanita 
bahwa teknik penyusunan 
peraturan perundang-
undangan bukanlah sesuatu 
yang rumit.

1.  Jumlah pegawai yang telah 
mengikuti bimtek sebanyak 
............... orang

2.  Peserta Lelaki sebanyak 
................. orang.

3.  Tahun 2011 akan dilakukan 
pelatihan untuk 40 orang.

1.  Meningkatkan kompetensi 
pegawai wanita pada 
unit organisasi yang 
menangani penyusunan 
peraturan perundang-
undangan melalui pelatihan 
Bimtek pada tahun 2011 
sebanyak 40 orang dengan 
perbandingan peserta laki-
laki dan perempuan sebesar 
64%:36%.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Sekretariat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Biro Hukum dan Organisasi

Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perindustrian

Kegiatan Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Peserta Bimbingan teknis legal drafting

Output Kegiatan 40 orang peserta

Analisa Situasi Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan 

sampai dengan pengundangannya sehingga diperlukan berbagai persyaratan yang 

berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan 

maupun pemberlakuannya.

Sehubungan dengan hal tersebut pembentukan peraturan perundang-undangan 

merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya 

dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang 

mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu adanya Bimbingan Teknis tentang Legal Drafting 

Aparatur di Lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga materi yang diberikan pada 

Bimbingan Teknis tersebut akan dapat digunakan oleh aparat di lingkungan Kementerian 

Perindustrian utamanya peserta sebagai acuan dalam pembuatan/penyusunan draft 

peraturan perundang-undangan di unit  kerja masing-masing.

Pada tahun 2011 akan diadakan bimbingan teknis dimaksud sebanyak 1 kali dengan 

target jumlah peserta sebanyak 40 orang, dengan komposisi peserta laki-laki sebanyak 25 

orang dan perempuan sebanyak 15 orang. 
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Rencana Aksi

(Dipilih hanya suboutput/Komponen yang secara 

langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan 

gender. Tidak Semua suboutput/Komponen 

dicantumkan)

Komponen 1 Persiapan, membentuk tim kerja, menyusun jadual pelaksanaan, 

mengundang pembicara/praktisi dan menentukan tempat 

pelaksanaan, serta mengundang peserta yang terdiri dari laki-laki 

dan perempuan sesuai yang ditargetkan.

Tujuannya untuk mempersiapkan kegiatan termasuk mengundang 

peserta baik pegawai laki-laki mapun perempuan dari masing-

masing unit dengan jumlah yang proporsional.

Komponen 2 Pelaksanaan, Penyampaian  materi dari para pembicara/narasumber, 

simulasi, dan diskusi.

Tujuannya memberikan pemahaman yang kepada peserta mengenai 

legal drafting.

Komponen 3 Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi 

pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang ditargetkan.

Tujuannya mengevaluasi kegiatan termasuk keterwakilan gender 

dalam peserta bimbingan teknis.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 302.040.000,-

Dampak/hasil Output Kegiatan

Meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan 

Kementerian Perindustrian yang mampu menyiapkan dan menyusun rancangan 

peraturan perundang-undangan.

Penanggung Jawab 

PRAYONO

NIP.
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perindustrian 

HASIL Memberikan dukungan manajemen terhadap  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian dalam hal persiapan internal

UNIT ESELON II Biro Hukum dan Organisasi

KEGIATAN Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi (1824)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Konsep RUU P3DN
- Konsep Revisi UU Perindustrian
- Advokasi Perkara Hukum
- Jumlah PMP
- Tersusunnya revisi Perpres 28 Tahun 2008
- Strategic Map dan KPI unit Eselon III
- Bertambahnya jejaring kerja antar unit kerja dan instansi lainnya (MoU)

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN Laporan Layanan Hukum 

VOLUME 1 (satu) Laporan 

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2007 tentang Ketentuan Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan di Lingkungan Departemen Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya 

sehingga diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik 

penyusunan maupun pemberlakuannya.

Sehubungan dengan hal tersebut pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka 

pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan 

standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu adanya Bimbingan Teknis tentang Legal Drafting Aparatur di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian sehingga materi yang diberikan pada Bimbingan Teknis tersebut akan dapat digunakan oleh aparat 

di lingkungan Kementerian Perindustrian utamanya peserta sebagai acuan dalam pembuatan/penyusunan draft peraturan 

perundang-undangan di unit  kerja masing-masin.

B. PENERIMA MANFAAT

Seluruh stakeholder baik internal kementerian Perindustrian dan atau eksternal.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

 Dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

 Tahapan pelaksanaan bimbingan teknis tentang legal drafting aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai 

berikut :

a) Pembentukan Tim Teknis;

b) Penyelenggaraan rapat persiapan;

c) Pelaksanaan Bimbingan Teknis selama 4 (empat) hari; dan 

d) Penyusunan Laporan.

Adapun waktu pelaksanaan Bimbingan teknis tentang legal drafting aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah 

selama 4 (empat) hari dengan total seluruh persiapan dan penyusunan laporan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan 

Januari s/d Mei 2011. Kegiatan ini diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat.

No KEGIATAN
BULAN

2 3 4 5

a. Persiapan Pelaksanaan

- Penjajagan Narasumber

- Penyiapan waktu pelaksanaan

- Rapat koordinasi Tim Sekretariat

- Penggandaan Bahan 

- Survey Lokasi 

b. Pelaksanaan

- Memproses administrasi 

- Pelaksanaan Bimbingan Legal Drafting
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No KEGIATAN
BULAN

2 3 4 5

c. Pelaporan

- Penyusunan laporan

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Bimbingan Teknis Legal Drafting Aparatur di Lingkungan Kementerian Perindustrian, keluaran dicapai pada Mei 2011.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk keluaran kegiatan sebesar Rp. 302.040.000,- (tiga ratus dua juta empat puluh ribu rupiah) dengan 

rincian terlampir. 

  

Penanggung Jawab

PRAYONO

 NIP. 195604071982021001
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Sekretariat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Biro Umum

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

Kegiatan
Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksana Urusan Keprotokolan dan Keamanan 

Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan dan Pelaksanaan dan Kerumahtanggaan 

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata 

persuratan dan kearsipan dan pelaksanaan urusan keprotokolan dan keamanan dalam

Output Kegiatan Jumlah Peserta

Analisa Situasi Analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, 

kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan 

perempuan dan laki-laki.  Seminar Manajemen Diri Kemenperin Terhadap Optimalisasi 

Waktu Untuk Pengabdian Koprs dan Keluarga yang diperuntukkan untuk Aparatur 

Kementerian Perindustrian dengan umlah peserta 70 orng pegawai perempuan dan 30 

pegawai laki-laki, Seminar dimaksud bertujuan untuk mengukur peningkatan kualitas 

sumber daya manuasia dan meningkatkan produktivitas kerja pegawai khususnya 

pegawai perempuan dimana fungsinya sangat dibutuhkan dalam suatu instansi yang 

mempekerjakannya dan membina keluarganya.

Rencana Aksi Suboutput 1 Seminar Manajemen Diri Kemenperin Terhadap Optimalisasi Waktu 

Untuk Pengabdian Koprs dan Keluarga

Tujuan  Menganalisis determinan tingkat produktivitas pegawai perempuan 

dan laki-laki yang telah berkeluarga

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh  Juta Rupiah)

Dampak/hasil Output Kegiatan
Peningkatan Produktivitas Kerja melalui optimailisasi waktu bagi pegawai perempuan 

dalam pengabdian terhadap korps dan keluarga
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SEMINAR MANAJEMEN DIRI PEGAWAI KEMENPERIN TERHADAP OPTIMALISASI 
WAKTU UNTUK PENGABDIAN KORPS DAN KELUARGA

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

HASIL Memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal.

UNIT ESELON II Biro Umum

KEGIATAN Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksana Urusan Keprotokolan dan Keamanan 

Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan dan Pelaksanaan dan Kerumahtanggaan (1851)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata 
persuratan dan kearsipan dan pelaksanaan urusan keprotokolan dan keamanan dalam

SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN Jumlah peserta seminar

VOLUME 100 orang peserta

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki dan perempuan, merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan 

nasional. Dalam mengukur peningkatan kualitas sumber daya manuasia dapat diukur antara lain dengan tiga indeks yaitu 

Indeks Pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-

related Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM).   

Maksud diselenggarakan seminar adalah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembekalan manajemen diri pegawai 

agar menghasilkan optimalisasi waktu yang digunakan untuk pengembangan karier dan kebahagiaan keluarga.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pegawai  melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dalam memposisikan 

diri sebagai perempuan bekerja dan ibu rumah tangga
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B. Penerima Manfaat

Seminar ini ditujukan kepada aparatur Kementerian Perindustrian khususnya perempuan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan, diskusi dua arah antara narasumber dengan peserta seminar sebanyak 

100 (seratus) orang yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang pegawai wanita, dan 30 (tiga puluh) orang pegawai laki-laki  dari 

unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pembicara/narasumber terdiri dari praktisi dan instansi pemerintahan. 

Penanggung jawab kegiatan seminar adalah Kepala Biro Umum, Kementerian Perindustrian.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan, dengan membentuk tim pelaksana kegiatan, mengidentifikasi topik seminar yang akan diberikan kepada peserta, 

menyusun jadwal pelaksaan, mengundang pembicara/praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, mengundang peserta 

yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai yang ditargetkan.

2) Pelaksanaan, pengembangan kepribadian, menyampaikan materi  dan diskusi.

3) Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan seminar masing-masing 1 (satu) hari periode Maret 2011

E. Biaya yang Diperlukan

Kegiatan seminar ini dibiayai melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2010 dengan biaya sebesar  Rp 40.000.000,- 

(empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Jakarta,       Oktober 2010

Kepala Biro Umum

Muhdori
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
Kementerian Perindustrian

Output :
Dokumen Pengelolaan 
Urusan Kepegawaian

Sub Kegiatan : 
Penyelenggaraan Forum 
Komunikasi Analis 
Kepegawaian

Tujuannya Kegiatan: 
untuk meningkatkan 
peran dan keterlibatan 
Analis Kepegawaian 
dalam merencanakan, 
mengembangkan dan  
pengelolaan administrasi  
SDM Aparatur sesuai  
dengan kompetensinya.

untuk meningkatkan peran dan
keterlibatan Analis Kepegawaian
dalam merencanakan,
mengembangkan dan  
pengelolaan
administrasi  SDM Aparatur  
sesuai  dengan kompetensinya.

Akses :
Kesempatan untuk 
Perempuan mengikuti 
Forum Komunikasi 
Analis Kepegawaian 
relatif berimbang 
karena jumlah Pejabat 
fungsional analis 
kepegawaian pun 
relatif berimbang

1.  JumlahPejabat 
fungsiona Analis 
Kepegawaian 
Perempuan lebih 
sedikit dibandingkan 
laki-laki

Budaya Masyarakat 
yang menganggap 
perempuan memiliki 
keterbatasan untuk 
bekerja di malam 
hari karena memikul 
beban tanggung 
jawab ganda di dalam 
keluarga.

meningkatkan kualitas 
perencanaan melalui 
peningkatan kualitas dan 
kompetensi pegawai laki-laki 
dan perempuan sebagai Pejabat 
Fungsional analis Kepegawaian

1.  Persiapan, membentuk 
kelompok kerja, 
mengidentifikasiforum 
komunikasi, menyusun 
jadual pelaksanaan, 
mengundang pembicara/
praktisi dan menentukan 
tempat pelaksanaan, serta 
mengundang peserta yang 
terdiri dari laki-laki dan 
perempuan sesuai yang 
ditargetkan.

Forum Komunikasi Analis 
Kepegawaian ditujukan 
bagi Pejabat Fungsional 
Analis kepegawaian , dalam 
rangka meningkatkan 
peran dan keterlibatan  
dalam merencanakan, 
mengembangkan dan 
pengelolaan administrasi 
SDM aparatur sesuai dengan 
kompetensinya

1.  Meningkatkan  kualitas 
dan kompetensi Pejabat 
fungsional analis 
kepegawaian.

Perbandingan jumlah pejabat 
fungsional kepegawaian laki-laki 
dan perempuan yang ada di 
Kementerian Perindustrian
adalah 54, 5 % : 45,5%

Manfaat :
Pegawai perempuan 
kurang memperoleh 
manfaat dari 
pelaksanaan Forum 
Komunikasi Analis 
Kepegawaian karena 
waktu kerja yang lebih 
singkat.

2.  Persepsi pimpinan 
bahwa pegawai 
laki-laki lebih cocok 
menempati posisi 
Pejabat Analis 
kepegawaian

2.  Pelaksanaan, menyampaikan 
materi teknik/model 
perencanaan, simulasi, dan 
diskusi. 

Perbandingan jumlah pejabat 
fungsional kepegawaian laki-laki 
dan perempuan yang ada di 
Kementerian Perindustrian
adalah 54, 5 % : 45,5%

2.  Menyelenggarakan 
Forum komunikasi analis 
kepegawaian yang lebih 
berimbang

Pada tahun 2011 akan diadakan  
Forum Komunikasi Analis 
Kepegawaian jumlah 40  peserta  
orang.

Partisipasi :
Partisipasi pegawai 
perempuan dalam 
workshop masih 
terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih 
sedikit dibandingkan 
pegawai laki-laki.

3.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan.

3.  Pelaporan, membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan 
kehadiran peserta yang 
ditargetkan.

Pada tahun 2011 akan diadakan  
Forum Komunikasi Analis 
Kepegawaian jumlah 40  peserta  
orang.

4.  Kurangnya informasi 
gender di lingkungan 
Kementerian 
Perindustrian

MATRIX LEMBAR KERJA GAP
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
Kementerian Perindustrian

Output :
Dokumen Pengelolaan 
Urusan Kepegawaian

Sub Kegiatan : 
Penyelenggaraan Forum 
Komunikasi Analis 
Kepegawaian

Tujuannya Kegiatan: 
untuk meningkatkan 
peran dan keterlibatan 
Analis Kepegawaian 
dalam merencanakan, 
mengembangkan dan  
pengelolaan administrasi  
SDM Aparatur sesuai  
dengan kompetensinya.

untuk meningkatkan peran dan
keterlibatan Analis Kepegawaian
dalam merencanakan,
mengembangkan dan  
pengelolaan
administrasi  SDM Aparatur  
sesuai  dengan kompetensinya.

Akses :
Kesempatan untuk 
Perempuan mengikuti 
Forum Komunikasi 
Analis Kepegawaian 
relatif berimbang 
karena jumlah Pejabat 
fungsional analis 
kepegawaian pun 
relatif berimbang

1.  JumlahPejabat 
fungsiona Analis 
Kepegawaian 
Perempuan lebih 
sedikit dibandingkan 
laki-laki

Budaya Masyarakat 
yang menganggap 
perempuan memiliki 
keterbatasan untuk 
bekerja di malam 
hari karena memikul 
beban tanggung 
jawab ganda di dalam 
keluarga.

meningkatkan kualitas 
perencanaan melalui 
peningkatan kualitas dan 
kompetensi pegawai laki-laki 
dan perempuan sebagai Pejabat 
Fungsional analis Kepegawaian

1.  Persiapan, membentuk 
kelompok kerja, 
mengidentifikasiforum 
komunikasi, menyusun 
jadual pelaksanaan, 
mengundang pembicara/
praktisi dan menentukan 
tempat pelaksanaan, serta 
mengundang peserta yang 
terdiri dari laki-laki dan 
perempuan sesuai yang 
ditargetkan.

Forum Komunikasi Analis 
Kepegawaian ditujukan 
bagi Pejabat Fungsional 
Analis kepegawaian , dalam 
rangka meningkatkan 
peran dan keterlibatan  
dalam merencanakan, 
mengembangkan dan 
pengelolaan administrasi 
SDM aparatur sesuai dengan 
kompetensinya

1.  Meningkatkan  kualitas 
dan kompetensi Pejabat 
fungsional analis 
kepegawaian.

Perbandingan jumlah pejabat 
fungsional kepegawaian laki-laki 
dan perempuan yang ada di 
Kementerian Perindustrian
adalah 54, 5 % : 45,5%

Manfaat :
Pegawai perempuan 
kurang memperoleh 
manfaat dari 
pelaksanaan Forum 
Komunikasi Analis 
Kepegawaian karena 
waktu kerja yang lebih 
singkat.

2.  Persepsi pimpinan 
bahwa pegawai 
laki-laki lebih cocok 
menempati posisi 
Pejabat Analis 
kepegawaian

2.  Pelaksanaan, menyampaikan 
materi teknik/model 
perencanaan, simulasi, dan 
diskusi. 

Perbandingan jumlah pejabat 
fungsional kepegawaian laki-laki 
dan perempuan yang ada di 
Kementerian Perindustrian
adalah 54, 5 % : 45,5%

2.  Menyelenggarakan 
Forum komunikasi analis 
kepegawaian yang lebih 
berimbang

Pada tahun 2011 akan diadakan  
Forum Komunikasi Analis 
Kepegawaian jumlah 40  peserta  
orang.

Partisipasi :
Partisipasi pegawai 
perempuan dalam 
workshop masih 
terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih 
sedikit dibandingkan 
pegawai laki-laki.

3.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan.

3.  Pelaporan, membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan 
kehadiran peserta yang 
ditargetkan.

Pada tahun 2011 akan diadakan  
Forum Komunikasi Analis 
Kepegawaian jumlah 40  peserta  
orang.

4.  Kurangnya informasi 
gender di lingkungan 
Kementerian 
Perindustrian
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Sekretariat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Biro Kepegawaian

Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Perindustrian

Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Peserta Forum Komunikasi

Output Kegiatan 40 Peserta

Analisa Situasi Forum Komunikasi Analis kepegawaian ditujukan bagi Pejabat Fungsional Analis 

Kepegawaian di Kementerian Perindustrian, dalam rangka  meningkatkan peran 

dan keterlibatan Analis Kepegawaian dalam merencanakan, mengembangkan dan  

pengelolaan administrasi  SDM Aparatur  sesuai  dengan kompetensinya. Pada tahun 2011 

akan diadakan Forum Komunikasi analis kepegawaian dengan jumlah peserta 40 orang.

Perbandingan jumlah Pejabat fungsional Analis Kepegawaian  54, 5 % : 45,5%. Dari data 

tersebut dapat terlihat bahwa adanya kurang keberimbangan antara para pejabat laki-laki 

dan perempuan.

Kesenjangan ini dapat digolongkan kedalam aspek 1. Akses : Kesempatan untuk 

Perempuan mengikuti Forum Komunikasi Analis Kepegawaian relatif berimbang karena 

jumlah Pejabat fungsional analis kepegawaian pun relatif berimbang. 2. Manfaat : 

pegawai perempuan kurang memperoleh manfaat dari pelaksanaan Forum Komunikasi 

Analis Kepegawaian karena waktu kerja yang lebih singkat. 3. Partisipasi : Partisipasi 

pegawai perempuan dalam workshop masih terbatas karena jumlahnya  yang lebih sedikit 

dibandingkan pegawai laki-laki.

Penyebab kesenjangan yang berasal dari internal disebabkan oleh 1. JumlahPejabat 

fungsiona Analis Kepegawaian Perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. 2. 

Persepsi pimpinan bahwa pegawai laki-laki lebih cocok menempati posisi Pejabat Analis 

kepegawaian. 3. evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dengan 

memperhatikan faktor gender belum dilakukan. Sedangakn kesenjangan dari eksternal 

disebabkan oleh Budaya Masyarakat yang menganggap perempuan memiliki keterbatasan 

untuk bekerja di malam hari karena memikul beban tanggung jawab ganda di dalam 

keluarga.
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Rencana Aksi Komponen 1 Persiapan, membentuk kelompok kerja, mengidentifikasiforum 

komunikasi, menyusun jadual pelaksanaan, mengundang pembicara/

praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, serta mengundang 

peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai yang 

ditargetkan.

Komponen 2 Pelaksanaan, menyampaikan materi teknik/model perencanaan, 

simulasi, dan diskusi.

Komponen 3 Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi 

pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang ditargetkan.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp 136.110.000,-

Dampak/hasil Output Kegiatan

Meningkatnya peran pejabat Analis Kepegawaian

Kepegawaian dalam merencanakan, mengembangkan dan  pengelolaan administrasi  

SDM Aparatur  

Penanggung Jawab 

Agus Mundiono

NIP. 195403281982031003
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KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Sekretariat Jenderal

PROGRAM Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

SASARAN PROGRAM Menjadikan sdm aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki kompetensi 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas

KEGIATAN Pengelolaan urusan kepegawaian

SUB KEGIATAN Forum komunikasi analis kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan 
manajemen  sdm aparatur kementerian perindustrian

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/7/2006 tentang Penunjukkan Unit Pembina Jabatan Fungsional di 

Lingkungan Departemen Perindustrian

2. Gambaran Umum

Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sebagai unsur  utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut Pegawai Negeri dituntut 

untuk mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan 

tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisrne. 

Pembinaan karier sangat diperlukan untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas. Dalam Undang-undang Nomor 

43 Tahun 1999 antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka pembinaan karier, PNS diangkat dalam jabatan. Bagi PNS yang 

memiliki kemampuan manajerial diangkat dalam jabatan struktural sedangkan PNS yang memiliki profesi/keahlian tertentu 

diangkat dalam jabatan fungsional.

Dalam upaya pembinaan karier PNS dalam jabatan fungsional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional PNS dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. 

Kedua kebijakan tersebut menjadi dasar hukum ditetapkannya jabatan fungsional dan angka kreditnya.

Analis Kepegawaian sebagai salah satu jabatan  fungsional yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan mampu berperan 

untuk meningkatkan kinerja PNS melalui proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi manajemen SDM 

aparatur sesuai dengan kompetensinya.  Untuk itu maka perlu disusun formasi Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian 

Perindustrian sehingga tercipta rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Analis Kepegawaian yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatannya
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3. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan peran Analis Kepegawaian dapat ditingkatkan melalui penciptaan rasio 

keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Analis Kepegawaian yang terwujud dalam suatu formasi Analis Kepegawaian di 

lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan ini berupa penyelenggaraan Forum Komunikasi antara para pejabat fungsional Analis Kepegawaian, para pejabat 

pengelola kepegawaian, dan para pejabat yang terkait baik dari lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dengan 

instansi terkait lainnya.

2. Batasan Kegiatan

Kegiatan meliputi :

1). Rapat-rapat persiapan

2). Koordinasi dengan pihak terkait

3). Penyelenggaraan Forum Komunikasi Analis Kepegawaian

4). Penyusunan Laporan Kegiatan

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan

Forum Komunikasi Analis Kepegawaian Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Manajemen  SDM Aparatur Kementerian 

Perindustrian tahun 2011 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan Analis Kepegawaian dalam merencanakan, 

mengembangkan dan  pengelolaan administrasi  SDM Aparatur   sesuai  dengan kompetensinya melalui penciptaan rasio 

keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Analis Kepegawaian yang terwujud dalam suatu formasi Analis Kepegawaian di 

lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Tujuan Kegiatan

1) Terselenggaranya Forum Komunikasi Analis Kepegawaian Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Manajemen  SDM Aparatur 

Kementerian Perindustrian, Tahun 2011;

2) Tersusunnya formasi Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan analisis kebutuhan jabatan 

dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Analis Kepegawaian yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatannya;
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D. Indikator Keluaran dan Keluaran

1. Indikator Keluaran

Meningkatnya peran dan keterlibatan Analis Kepegawaian dalam merencanakan, mengembangkan dan  pengelolaan 

administrasi  SDM Aparatur  melalui formasi Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan 

analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Analis Kepegawaian yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatannya

2. Keluaran

Formasi Analis Kepegawaian yang berhasil disusun.

E. Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan adalah metode metode diskripsi yang merupakan upaya untuk menggambarkan  dan menguraikan 

secara lengkap peran Analis Kepegawaian berdasarkan rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Analis Kepegawaian.

2. Tahapan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka ruang lingkup kegiatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Rapat-rapat persiapan dan penyusunan materi Rapat koordinasi (Forum Komunikasi);

2) Mengadakan koordinasi dengan para pembicara   dari luar maupun dari dalam;  

3) Pelaksanaan Forum Komunikasi Analis Kepegawaian Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Manajemen  SDM Aparatur 

Kementerian Perindustrian yang diselenggarakan di Yogyakarta.

4) Penyusunan laporan kegiatan

F. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan diselenggarakan di Yogyakarta.

G. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Sub Bagian Administrasi jabatan fungsional dengan susunan Kepanitiaan pelaksanaan kegiatan 

terdiri dari: Pengarah (1 Orang), Penanggungjawab (1 Orang), Ketua (1 Orang), Sekretaris( 1 Orang) dan Anggota (8 Orang), 

Nara Sumber (4 Orang), Moderator (2 Orang) dan Peserta kegiatan (40 Orang); Pembicara adalah para Pejabat di lingkungan 

Kementerian Perindustrian; Nara Sumber adalah Pejabat dari BKN dan Kementerian PAN
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2. Penangung jawab kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Bagian Perencanaan Kepagawaian

H. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksananaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan antara Mei - Oktober  2011

b. Matrik pelaksanaan Kegiatan

No KEGIATAN Mei Juni Juli Agt Sept Okt

1. Rapat-rapat persiapan

2. Koordinasi dengan para pihak terkait

3. Penyusunan Materi Forum Komunikasi

4. Penyelenggaraan Forum Komunikasi

5. Penyusunan laporan

I. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 154.670.000,- dibebankan pada anggaran tidak mengikat tahun 2011 pada Biro 

Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Jakarta,     Oktober  2010

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

AGUS MUNDIONO
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INSPEKTORAT
JENDERAL 

DAFTAR ISI
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur Negara 
Kementerian Perindustrian

Kegiatan :
Pembinaan dan 
Pengembangan SDM/
Jabatan Fungsional 
Auditor       

Output :
Laporan kegiatan 
profesionalitas aparat 
pengawas internal

Sub Kegiatan :
Workshop Audit Berbasis 
Risiko

Tujuannya Kegiatan: 
meningkatkan 
kemampuan aparat 
pengawas dalam 
melaksanaan pembinaan 
dan pengawasan melalui 
peningkatan kualitas 
dan kompetensi SDM 
pemeriksa.

Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan SDM/
Jabatan Fungsional auditor 
a.l. diwujudkan dgn 
penyelenggaraan workshop 
yang dilaksanakan 5 - 8 kali 
setahun dengan judul workshop 
yang berbeda, ditujukan bagi 
pegawai yang menangani 
pembinaan, pengawasan dan 
tindak lanjut, dalam rangka 
memberikan pengetahuan dan 
pembekalan teknik audit agar 
dapat melaksanakan pembinaan, 
pengawasan dan tindak lanjut 
sesuai dengan kompetensinya.

1.  Penetapan jumlah 
pegawai perempuan 
yang melakukan 
pemeriksaan jauh lebih 
sedikit dibandingkan 
dengan pegawai laki-
laki. 

Budaya Masyarakat 
yang memperlakukan 
wanita sebaiknya 
tidak melakukan 
pekerjaan yang 
berisiko tinggi. 

meningkatkan kualitas aparat 
pemeriksa internal melalui 
peningkatan kualitas dan 
kompetensi pegawai laki-laki 
dan perempuan sebagai Aparat 
Pengawas Internal

1.  Persiapan, membentuk 
kelompok kerja, 
mengidentifikasi materi 
workshop a.l. dengan 
memasukkan isue 
gender, menyusun 
jadual pelaksanaan, 
mengundang pembicara/
praktisi dan menentukan 
tempat pelaksanaan, serta 
mengundang peserta yang 
terdiri dari laki-laki dan 
perempuan sesuai yang 
ditargetkan.

Workshop audit berbasis 
risiko diselenggarakan guna 
memberikan pengetahuan dan 
pembekalan teknik audit agar 
dapat melaksanakan pembinaan, 
pengawasan dan tindak lanjut 
sesuai dengan kompetensinya

1.  Meningkatnya  kualitas dan 
kompetensi pegawai  sebagai 
aparat pengawas internal 
yang ditandai dengan 
meningkatnya pemeriksa 
yang bersertifikat menjadi 28 
orang.

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
workshop  adalah 60 : 40

Manfaat :
pegawai perempuan 
kurang memperoleh 
manfaat dari 
pelaksanaan workshop 
karena waktu untuk 
workshop lebih sedikit.

2.  Persepsi pimpinan 
dan pegawai bahwa 
pekerjaan audit atau 
pemeriksaan dianggap 
lebih tinggi risikonya 
sehingga lebih banyak 
dilakukan oleh laki-
laki dan pemeriksa 
perempuan cenderung 
tidak mau pergi jauh.

2.  Pelaksanaan, menyampaikan 
materi teknik audit berbasis 
risiko, simulasi, dan diskusi.

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
workshop  adalah 65 : 35

2.  Terselenggaranya workshop 
audit berbasis risiko dengan 
peserta sebanyak 25 orang 
yang terdiri dari 16 peserta 
laki-laki dan 9 peserta 
perempuan

Jumlah pegawai Itjen yang 
melakukan audit sebanyak 38 
orang yang terdiri dari pegawai 
perempuan sebanyak 13  orang 
dan laki-laki sebanyak 25 orang 
atau dalam perbandingan jumlah 
pegawai laki-laki dan perempuan 
yang menangani pemeriksaan 
adalah 65 : 35. Auditor yang 
bersertifikasi JFA sebanyak 14 
orang.

Partisipasi :
Partisipasi pegawai 
perempuan dalam 
workshop masih 
terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih 
sedikit dibandingkan 
pegawai laki-laki.

3.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan.

3.  Pelaporan, membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan 
kehadiran peserta yang 
ditargetkan.

Jumlah pegawai Itjen yang 
melakukan audit sebanyak 38 
orang yang terdiri dari pegawai 
perempuan sebanyak 13  orang 
dan laki-laki sebanyak 25 orang. 
Perbandingan jumlah pegawai 
laki-laki dan perempuan yang 
menangani pemeriksaan adalah 
65 : 35.

3.  Adanya peningkatan 
pemahaman isue responsif 
gender.

Pada tahun 2011 akan diadakan 
workshop audit berbasis risiko 
dengan jumlah peserta sebanyak 
25 orang.

4.  Kurangnya informasi 
gender di lingkungan 
Itjen Kementerian 
Perindustrian

Pada tahun 2011 akan diadakan 
workshop audit berbasis risiko 
dengan jumlah peserta sebanyak 
25 orang.

MATRIX LEMBAR KERJA GAP INSPEKTORAT JENDERAL
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/Program/ 
Kegiatan yang akan 

dianalisis
Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan 
Internal

Sebab Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur Negara 
Kementerian Perindustrian

Kegiatan :
Pembinaan dan 
Pengembangan SDM/
Jabatan Fungsional 
Auditor       

Output :
Laporan kegiatan 
profesionalitas aparat 
pengawas internal

Sub Kegiatan :
Workshop Audit Berbasis 
Risiko

Tujuannya Kegiatan: 
meningkatkan 
kemampuan aparat 
pengawas dalam 
melaksanaan pembinaan 
dan pengawasan melalui 
peningkatan kualitas 
dan kompetensi SDM 
pemeriksa.

Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan SDM/
Jabatan Fungsional auditor 
a.l. diwujudkan dgn 
penyelenggaraan workshop 
yang dilaksanakan 5 - 8 kali 
setahun dengan judul workshop 
yang berbeda, ditujukan bagi 
pegawai yang menangani 
pembinaan, pengawasan dan 
tindak lanjut, dalam rangka 
memberikan pengetahuan dan 
pembekalan teknik audit agar 
dapat melaksanakan pembinaan, 
pengawasan dan tindak lanjut 
sesuai dengan kompetensinya.

1.  Penetapan jumlah 
pegawai perempuan 
yang melakukan 
pemeriksaan jauh lebih 
sedikit dibandingkan 
dengan pegawai laki-
laki. 

Budaya Masyarakat 
yang memperlakukan 
wanita sebaiknya 
tidak melakukan 
pekerjaan yang 
berisiko tinggi. 

meningkatkan kualitas aparat 
pemeriksa internal melalui 
peningkatan kualitas dan 
kompetensi pegawai laki-laki 
dan perempuan sebagai Aparat 
Pengawas Internal

1.  Persiapan, membentuk 
kelompok kerja, 
mengidentifikasi materi 
workshop a.l. dengan 
memasukkan isue 
gender, menyusun 
jadual pelaksanaan, 
mengundang pembicara/
praktisi dan menentukan 
tempat pelaksanaan, serta 
mengundang peserta yang 
terdiri dari laki-laki dan 
perempuan sesuai yang 
ditargetkan.

Workshop audit berbasis 
risiko diselenggarakan guna 
memberikan pengetahuan dan 
pembekalan teknik audit agar 
dapat melaksanakan pembinaan, 
pengawasan dan tindak lanjut 
sesuai dengan kompetensinya

1.  Meningkatnya  kualitas dan 
kompetensi pegawai  sebagai 
aparat pengawas internal 
yang ditandai dengan 
meningkatnya pemeriksa 
yang bersertifikat menjadi 28 
orang.

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
workshop  adalah 60 : 40

Manfaat :
pegawai perempuan 
kurang memperoleh 
manfaat dari 
pelaksanaan workshop 
karena waktu untuk 
workshop lebih sedikit.

2.  Persepsi pimpinan 
dan pegawai bahwa 
pekerjaan audit atau 
pemeriksaan dianggap 
lebih tinggi risikonya 
sehingga lebih banyak 
dilakukan oleh laki-
laki dan pemeriksa 
perempuan cenderung 
tidak mau pergi jauh.

2.  Pelaksanaan, menyampaikan 
materi teknik audit berbasis 
risiko, simulasi, dan diskusi.

Perbandingan Jumlah peserta 
laki-laki dan perempuan  yang 
hadir tiap penyelenggaraan 
workshop  adalah 65 : 35

2.  Terselenggaranya workshop 
audit berbasis risiko dengan 
peserta sebanyak 25 orang 
yang terdiri dari 16 peserta 
laki-laki dan 9 peserta 
perempuan

Jumlah pegawai Itjen yang 
melakukan audit sebanyak 38 
orang yang terdiri dari pegawai 
perempuan sebanyak 13  orang 
dan laki-laki sebanyak 25 orang 
atau dalam perbandingan jumlah 
pegawai laki-laki dan perempuan 
yang menangani pemeriksaan 
adalah 65 : 35. Auditor yang 
bersertifikasi JFA sebanyak 14 
orang.

Partisipasi :
Partisipasi pegawai 
perempuan dalam 
workshop masih 
terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih 
sedikit dibandingkan 
pegawai laki-laki.

3.  Evaluasi dan 
monitoring terhadap 
pelaksanaan 
kegiatan dengan 
memperhatikan 
faktor gender belum 
dilakukan.

3.  Pelaporan, membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan 
kehadiran peserta yang 
ditargetkan.

Jumlah pegawai Itjen yang 
melakukan audit sebanyak 38 
orang yang terdiri dari pegawai 
perempuan sebanyak 13  orang 
dan laki-laki sebanyak 25 orang. 
Perbandingan jumlah pegawai 
laki-laki dan perempuan yang 
menangani pemeriksaan adalah 
65 : 35.

3.  Adanya peningkatan 
pemahaman isue responsif 
gender.

Pada tahun 2011 akan diadakan 
workshop audit berbasis risiko 
dengan jumlah peserta sebanyak 
25 orang.

4.  Kurangnya informasi 
gender di lingkungan 
Itjen Kementerian 
Perindustrian

Pada tahun 2011 akan diadakan 
workshop audit berbasis risiko 
dengan jumlah peserta sebanyak 
25 orang.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Inspektorat Jenderal

Unit Eselon II/Satker :  Sekretariat Inspektorat Jenderal

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian.

Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan SDM/Jabatan Fungsional Auditor dengan Sub Kegiatan 

yang dipilih : Workshop Audit Berbasis Risiko

Indikator Kinerja Kegiatan 1.  Meningkatnya  kualitas dan kompetensi pegawai  sebagai aparat  pengawas internal 
yang ditandai dengan meningkatnya pemeriksa yang bersertifikat menjadi 28 orang. 

2.  Terselenggaranya workshop audit berbasis risiko dengan peserta sebanyak 25 orang 
yang terdiri dari 16 peserta laki-laki dan 9 peserta perempuan.

3.  Adanya peningkatan pemahaman isue responsif gender.

Output Kegiatan Laporan kegiatan profesionalitas aparat pengawas internal yang telah responsif gender.

Analisa Situasi • Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM/Jabatan Fungsional auditor a.l. 
diwujudkan dgn penyelenggaraan workshop yang dilaksanakan 5 - 8 kali setahun 
dengan judul workshop yang berbeda, ditujukan bagi pegawai yang menangani 
pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut, dalam rangka memberikan pengetahuan 
dan pembekalan teknik audit agar dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 
tindak lanjut sesuai dengan kompetensinya.

• Perbandingan Jumlah peserta laki-laki dan perempuan  yang hadir tiap 
penyelenggaraan workshop  adalah 4 : 1 (Diklat dengan peserta 25 orang terdiri dari 
20 orang pegawai laki-laki dan 5 orang pegawai perempuan.

• Jumlah pegawai Itjen yang melakukan audit sebanyak 38 orang yang terdiri dari 
pegawai perempuan sebanyak 13  orang dan laki-laki sebanyak 25 orang atau dalam 
perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang menangani pemeriksaan 
adalah 65 : 35. Auditor yang bersertifikasi JFA sebanyak 14 orang.

• Pada tahun 2011 akan diadakan workshop audit berbasis risiko dengan jumlah 
peserta sebanyak 25 orang.

• Penetapan jumlah pegawai perempuan yang melakukan pemeriksaan dan mengikuti 
workshop jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki.
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Rencana Aksi

(Dipilih hanya suboutput/Komponen yang secara 

langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan 

gender. Tidak Semua suboutput/Komponen 

dicantumkan)

Komponen 1 Meningkatkan kualitas aparat pemeriksa internal melalui peningkatan 

kualitas dan kompetensi pegawai laki-laki dan perempuan sebagai 

Aparat Pengawas Internal yang memahami issue responsif gender.

Komponen 2 Pelaksanaan : menyampaikan materi teknik audit berbasis risiko, 

simulasi, dan diskusi dan adanya penjelasan tambahan mengenai 

isue responsif gender.

Komponen 3 Pelaporan : membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk 

evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp.173.020.000,-

Dampak/hasil Output Kegiatan

1. Meningkatnya  kualitas dan kompetensi pegawai  sebagai aparat pengawas internal 
yang ditandai dengan meningkatnya pemeriksa yang bersertifikat menjadi 28 orang.

2. Terselenggaranya workshop audit berbasis risiko dengan peserta sebanyak 25 orang 
yang terdiri dari 16 peserta laki-laki dan 9 peserta perempuan.

3. Adanya peningkatan pemahaman isue responsif gender.
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

WORKSHOP AUDIT BERBASIS RISIKO

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Inspektorat Jenderal Jenderal

PROGRAM Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian 

Perindustrian.        

HASIL Mengawali jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian agar 

pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

UNIT ESELON II Sekretariat Inspektorat Jenderal

KEGIATAN Dukungan Manajemen, Pembinaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta 

Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian

SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN Jumlah workshop dan jumlah peserta workshop

VOLUME 1 workshop, 25 orang peserta workshop

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-IND/PER/4/2008 

tanggal 28 April 2008 tentang Kode Etik Auditor Departemen Perindustrian yang intinya menyatakan bahwa auditor diharuskan 

memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Selain itu, auditor 

dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja secara terus menerus.

2. Gambaran Umum

Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan 

nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya 

melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, 

pengendalian dan proses governance. Berkaitan dengan peran audit internal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas 

pengelolaan risiko, salah satu pendekatan audit yang dapat digunakan adalah audit berbasis risiko (risk based audit).

Pendekatan Risk Based Auditing bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional. Seperti misalnya dalam audit 

laporan keuangan, tujuan audit dengan menggunakan risk based auditing adalah tetap untuk menilai kewajaran penyajian 

laporan keuangan. Yang membuat pendekatan risk based auditing berbeda adalah metodologi yang digunakan, yaitu auditor 

mengurangi perhatian pada transaksi individual dan lebih berfokus pada sistem dan proses bisnis. 



143

Risk Based Auditing akan dititikberatkan pada kelengkapan risiko bisnis yang signifikan selain pada kelengkapan pengujian 

pengendalian. Dalam audit konvensional, auditor melakukan audit dalam suasana pengendalian yang ada; sedangkan dalam 

Risk Based Auditing, auditor akan mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dan mengidentifikasi serta menilai langkah-langkah 

manajemen untuk memitigasi risiko tersebut. 

Workshop ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan di 

lingkungan kementerian Perindustrian khususnya yang melakukan pemeriksaan.

Guna meningkatkan kompetensi auditor dalam mengidentifikasi risiko dan menilai langkah-langkah manajemen untuk 

memitigasi risiko tersebut maka diperlukan adanya Workshop Audit Berbasis Risiko.

B. Penerima Manfaat

Workshop ini ditujukan kepada aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik laki-laki maupun perempuan 

khususnya yang melakukan pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan workshop ini dilaksanakan secara swakelola berkerja sama dengan Lembaga/Institusi Pendidikan terkait 

yang memiliki kompetensi menyelenggarakan workshop bidang pengawasan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan, dengan membentuk kelompok kerja, mengidentifikasi topik/model audit berbasis risiko yang akan diberikan 

kepada peserta, menyusun jadwal pelaksaan, mengundang pembicara/praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, 

mengundang peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai yang ditargetkan.

2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka persiapan pelaksanaan;

3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Institusi Pendidikan yang ditunjuk;

4) Menyusun tim pelaksana lapangan;

5) Menunjuk peserta workshop;

6) Pelaksanaan workshop;

7) Analisa dan evaluasi hasil workshop;

8) Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang 

ditargetkan.
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No Kegiatan
Bulan ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Menyusun kelompok kerja pelaksana workshop. X

2
Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam 
rangka persiapan pelaksanaan.

X

3
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/
Institusi Pendidikan yang ditunjuk.

X

4 Menyusun tim pelaksana lapangan. X

5 Menunjuk peserta workshop. X

6 Pelaksanaan workshop. X

7 Analisa dan evaluasi hasil workshop. X

8 Menyusun laporan hasil workshop. X

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan terdiri dari 3 (tiga) bulan layanan yang harus dilakukan secara terus-menerus setiap bulan selama 1 (satu) tahun 

anggaran.

E. Biaya yang Diperlukan

Kegiatan workshop ini dibiayai melalui anggaran DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2010 dengan biaya sebesar  Rp. 174.020.000,- 

(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).

Jakarta,      Oktober 2010

Penanggung Jawab

Drs. Mujiyono, MM

NIP.195806111980031001
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BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN,
IKLIM, DAN MUTU INDUSTRI

DAFTAR ISI



146
Panduan Perencanaan dan Pengangaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Industri

KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/
Program/ 

Kegiatan yang 
akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal
Sebab 

Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Program Pengkajian 
Kebijakan, Iklim, 
dan Mutu Industri

Kegiatan :
Peningkatan 
Kemampuan SDM 
BPKIMI       

Output :
Orang Peserta 
Peningkatan 
Kemampuan SDM 
BPKIMI

Sub Kegiatan :
Pengembangan 
SDM Kepegawaian 
BPKIMI
(Pengembangan 
SDM Struktural dan 
Fungsional)

Tujuannya 
Kegiatan: 
Meningkatnya 
kompetensi SDM 
BPKIMI baik pada 
jenjang karir 
struktural maupun 
fungsional

Jabatan struktural dan fungsional 
merupakan jabatan karier, artinya bahwa 
PNS yang menduduki jabatan tersebut 
harus memiliki potensi dan kompetensi 
tertentu yang sesuai dengan tupoksi yang 
dijalankannya. Dalam rangka kaderisasi 
pimpinan di lingkungan BPKIMI yang 
tepat serta memiliki kematangan sikap 
dan kepribadian dalam melaksanakan 
tupoksi dan membangun team work 
yang baik maka diperlukan kegiatan 
pengembangan SDM fungsional dan 
struktural.

Akses :
Kesempatan  
pegawai 
perempuan untuk 
memperoleh 
jabatan lebih 
kecil  karena 
jumlah pegawai 
perempuan 
lebih sedikit 
dibandingkan 
pegawai laki-laki.

1.  Jumlah pegawai perempuan 
lebih sedikit dibandingkan 
dengan pegawai laki-laki, 
karena saat rekruitmen tidak 
membedakan laki-laki dn 
perempuan.

Budaya 
Masyarakat yang 
menganggap 
perempuan 
memiliki 
keterbatasan 
untuk bekerja 
karena memikul 
beban tanggung 
jawab ganda di 
dalam keluarga.

Meningkatkan kompetensi SDM 
BPKIMI baik pada jenjang karir 
struktural maupun fungsional

1.  Persiapan, memberikan 
kesempatan yang sama 
untuk pegawai laki-laki 
dan perempuan dalam 
mengikuti kegiatan-kegiatan 
pengembangan potensi dan 
kompetensi. 

Jabatan struktural dan fungsional 
merupakan jabatan karier, artinya 
bahwa PNS yang menduduki 
jabatan tersebut harus memiliki 
potensi dan kompetensi tertentu 
yang sesuai dengan tupoksi yang 
dijalankannya. Dalam rangka 
kaderisasi pimpinan di lingkungan 
BPKIMI yang tepat serta memiliki 
kematangan sikap dan kepribadian 
dalam melaksanakan tupoksi dan 
membangun team work yang 
baik maka diperlukan kegiatan 
pengembangan SDM fungsional 
dan struktural.

1.  Meningkatnya kualitas 
dan kompetensi pegawai 
perempuan sebagai staff, 
pejabat struktural maupun 
fungsional

Perbandingan Jumlah pejabat struktural 
laki-laki dan perempuan adalah 65 : 35
dan fungsional 65 : 35

Manfaat :
Pengembangan 
kompetensi 
pejabat struktural 
perempuan masih 
terbatas karena 
jumlahnya yang 
lebih sedikit 
dibanding pejabat 
struktural laki-laki

2.  Persepsi pimpinan bahwa 
laki-laki lebih cocok diangkat 
menjadi pejabat struktural 
ataupun peningkatan karir 
fungsional karena sifat 
pekerjaannya yang menuntut 
tanggungjawab yang besar 
dan kemampuan laki-laki 
dalam memimpin lebih baik 
dari perempuan

Budaya 
masyarakat yang 
menganggap 
bahwa menjadi 
pemimpin adalah 
tugas laki-laki.

2.  Pelaksanaan, mengarahkan 
dan memantau 
perkembangan pegawai yang 
mengikuti kegiatan-kegiatan 
pengembangan potensi dan 
kompetensi.

Perbandingan Jumlah pejabat 
struktural laki-laki dan perempuan 
adalah 65 : 35
dan fungsional 65 : 35

2.  Meningkatnya jumlah 
keterlibatan pegawai dan 
pejabat struktural perempuan 
dalam mengikuti kegiatan-
kegiatan pengembangan 
potensi dan kompetensi 
seperti diklat, workshop, dan 
sebagainya.

Jumlah pegawai Itjen yang melakukan 
audit sebanyak 38 orang yang terdiri dari 
pegawai perempuan sebanyak 13  orang 
dan laki-laki sebanyak 25 orang atau 
dalam perbandingan jumlah pegawai 
laki-laki dan perempuan yang menangani 
pemeriksaan adalah 65 : 35. Auditor yang 
bersertifikasi JFA sebanyak 14 orang.

Partisipasi :
Semua 
berpartisipasi, 
tidak dibedakan

3.  Evaluasi dan monitoring 
terhadap efektifitas 
kepemimpinan dengan 
memperhatikan faktor 
gender belum dilakukan.

3.  Pelaporan, membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan 
peningkatan potensi dan 
kompetensi yang diperoleh 
oleh pegawai laki-laki dan 
perempuan

Jumlah pegawai di lingkungan 
BPKIMI adalah sebanyak 2.798 
orang yang terbagi menjadi 1.806 
orang pegawai laki-laki dan 980 
orang pegawai perempuan atau 
dapat dikatakan perbandingan 
pegawai laki-laki dan perempuan 
adalah 65 : 35

Jumlah pegawai di lingkungan BPKIMI 
adalah sebanyak 2.798 orang yang 
terbagi menjadi 1.806 orang pegawai 
laki-laki dan 980 orang pegawai 
perempuan atau dapat dikatakan 
perbandingan pegawai laki-laki dan 
perempuan adalah 65 : 35

4.  KKurangnya informasi gender 
di lingkungan Kementerian 
Perindustrian

MATRIX LEMBAR KERJA GAP
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KOLOM KOLOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kebijakan/
Program/ 

Kegiatan yang 
akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender Kebijakan & Rencana aksi Ke depan Pengukuran Hasil

Faktor 
Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal
Sebab 

Kesenjangan 
External

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator gender

Program : 
Program Pengkajian 
Kebijakan, Iklim, 
dan Mutu Industri

Kegiatan :
Peningkatan 
Kemampuan SDM 
BPKIMI       

Output :
Orang Peserta 
Peningkatan 
Kemampuan SDM 
BPKIMI

Sub Kegiatan :
Pengembangan 
SDM Kepegawaian 
BPKIMI
(Pengembangan 
SDM Struktural dan 
Fungsional)

Tujuannya 
Kegiatan: 
Meningkatnya 
kompetensi SDM 
BPKIMI baik pada 
jenjang karir 
struktural maupun 
fungsional

Jabatan struktural dan fungsional 
merupakan jabatan karier, artinya bahwa 
PNS yang menduduki jabatan tersebut 
harus memiliki potensi dan kompetensi 
tertentu yang sesuai dengan tupoksi yang 
dijalankannya. Dalam rangka kaderisasi 
pimpinan di lingkungan BPKIMI yang 
tepat serta memiliki kematangan sikap 
dan kepribadian dalam melaksanakan 
tupoksi dan membangun team work 
yang baik maka diperlukan kegiatan 
pengembangan SDM fungsional dan 
struktural.

Akses :
Kesempatan  
pegawai 
perempuan untuk 
memperoleh 
jabatan lebih 
kecil  karena 
jumlah pegawai 
perempuan 
lebih sedikit 
dibandingkan 
pegawai laki-laki.

1.  Jumlah pegawai perempuan 
lebih sedikit dibandingkan 
dengan pegawai laki-laki, 
karena saat rekruitmen tidak 
membedakan laki-laki dn 
perempuan.

Budaya 
Masyarakat yang 
menganggap 
perempuan 
memiliki 
keterbatasan 
untuk bekerja 
karena memikul 
beban tanggung 
jawab ganda di 
dalam keluarga.

Meningkatkan kompetensi SDM 
BPKIMI baik pada jenjang karir 
struktural maupun fungsional

1.  Persiapan, memberikan 
kesempatan yang sama 
untuk pegawai laki-laki 
dan perempuan dalam 
mengikuti kegiatan-kegiatan 
pengembangan potensi dan 
kompetensi. 

Jabatan struktural dan fungsional 
merupakan jabatan karier, artinya 
bahwa PNS yang menduduki 
jabatan tersebut harus memiliki 
potensi dan kompetensi tertentu 
yang sesuai dengan tupoksi yang 
dijalankannya. Dalam rangka 
kaderisasi pimpinan di lingkungan 
BPKIMI yang tepat serta memiliki 
kematangan sikap dan kepribadian 
dalam melaksanakan tupoksi dan 
membangun team work yang 
baik maka diperlukan kegiatan 
pengembangan SDM fungsional 
dan struktural.

1.  Meningkatnya kualitas 
dan kompetensi pegawai 
perempuan sebagai staff, 
pejabat struktural maupun 
fungsional

Perbandingan Jumlah pejabat struktural 
laki-laki dan perempuan adalah 65 : 35
dan fungsional 65 : 35

Manfaat :
Pengembangan 
kompetensi 
pejabat struktural 
perempuan masih 
terbatas karena 
jumlahnya yang 
lebih sedikit 
dibanding pejabat 
struktural laki-laki

2.  Persepsi pimpinan bahwa 
laki-laki lebih cocok diangkat 
menjadi pejabat struktural 
ataupun peningkatan karir 
fungsional karena sifat 
pekerjaannya yang menuntut 
tanggungjawab yang besar 
dan kemampuan laki-laki 
dalam memimpin lebih baik 
dari perempuan

Budaya 
masyarakat yang 
menganggap 
bahwa menjadi 
pemimpin adalah 
tugas laki-laki.

2.  Pelaksanaan, mengarahkan 
dan memantau 
perkembangan pegawai yang 
mengikuti kegiatan-kegiatan 
pengembangan potensi dan 
kompetensi.

Perbandingan Jumlah pejabat 
struktural laki-laki dan perempuan 
adalah 65 : 35
dan fungsional 65 : 35

2.  Meningkatnya jumlah 
keterlibatan pegawai dan 
pejabat struktural perempuan 
dalam mengikuti kegiatan-
kegiatan pengembangan 
potensi dan kompetensi 
seperti diklat, workshop, dan 
sebagainya.

Jumlah pegawai Itjen yang melakukan 
audit sebanyak 38 orang yang terdiri dari 
pegawai perempuan sebanyak 13  orang 
dan laki-laki sebanyak 25 orang atau 
dalam perbandingan jumlah pegawai 
laki-laki dan perempuan yang menangani 
pemeriksaan adalah 65 : 35. Auditor yang 
bersertifikasi JFA sebanyak 14 orang.

Partisipasi :
Semua 
berpartisipasi, 
tidak dibedakan

3.  Evaluasi dan monitoring 
terhadap efektifitas 
kepemimpinan dengan 
memperhatikan faktor 
gender belum dilakukan.

3.  Pelaporan, membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan 
peningkatan potensi dan 
kompetensi yang diperoleh 
oleh pegawai laki-laki dan 
perempuan

Jumlah pegawai di lingkungan 
BPKIMI adalah sebanyak 2.798 
orang yang terbagi menjadi 1.806 
orang pegawai laki-laki dan 980 
orang pegawai perempuan atau 
dapat dikatakan perbandingan 
pegawai laki-laki dan perempuan 
adalah 65 : 35

Jumlah pegawai di lingkungan BPKIMI 
adalah sebanyak 2.798 orang yang 
terbagi menjadi 1.806 orang pegawai 
laki-laki dan 980 orang pegawai 
perempuan atau dapat dikatakan 
perbandingan pegawai laki-laki dan 
perempuan adalah 65 : 35

4.  KKurangnya informasi gender 
di lingkungan Kementerian 
Perindustrian



148
Panduan Perencanaan dan Pengangaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Industri

GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Unit Eselon II/Satker :  Sekretariat Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

Program Program Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM BPKIMI

Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya kompetensi SDM dengan proporsi yang seimbang antara laki-laki dan 
perempuan

Output Kegiatan Orang peserta peningkatan kemampuan SDM BPKIMI

Analisa Situasi • Jabatan struktural dan fungsional merupakan jabatan karier, artinya bahwa PNS 
yang menduduki jabatan tersebut harus memiliki potensi dan kompetensi tertentu 
yang sesuai dengan tupoksi yang dijalankannya. Dalam rangka kaderisasi pimpinan 
di lingkungan BPKIMI yang tepat serta memiliki kematangan sikap dan kepribadian 
dalam melaksanakan tupoksi dan membangun team work yang baik maka diperlukan 
kegiatan pengembangan SDM fungsional dan struktural. 

• Perbandingan Jumlah pejabat struktural dan fungsional laki-laki dan perempuan 
adalah 65 : 35. 

• Jumlah pegawai di lingkungan BPKIMI adalah sebanyak 2.798 orang yang terbagi 
menjadi 1.806 orang pegawai laki-laki dan 980 orang pegawai perempuan atau 
dapat dikatakan perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan adalah 65 : 35.

• Akses: Kesempatan  pegawai permpuan untuk memperoleh jabatan lebih kecil  
karena jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki. 
Pengembangan kompetensi pejabat struktural perempuan masih terbatas karena 
jumlahnya yang lebih sedikit dibanding pejabat struktural laki-laki.

• Persepsi pimpinan bahwa laki-laki lebih cocok diangkat menjadi pejabat struktural 
ataupun peningkatan karir fungsional karena sifat pekerjaannya yang menuntut 
tanggungjawab yang besar dan kemampuan laki-laki dalam memimpin lebih baik dari 
perempuan.

• evaluasi dan monitoring terhadap efektifitas kepemimpinan dengan memperhatikan 
faktor gender belum dilakukan.

• Kurangnya informasi gender di lingkungan Kementerian Perindustrian.

• Budaya Masyarakat yang menganggap perempuan memiliki keterbatasan untuk 
bekerja karena memikul beban tanggung jawab ganda di dalam keluarga.

• Budaya masyarakat yang menganggap bahwa menjadi pemimpin adalah tugas laki-
laki.
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Rencana Aksi Komponen 1 Persiapan, memberikan kesempatan yang sama untuk pegawai 

laki-laki dan perempuan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

pengembangan potensi dan kompetensi.

Komponen 2 Perbandingan Jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan 

BPKIMI adalah 65 : 35

Komponen 3 Perbandingan Jumlah pejabat stuktural ataupun fungsional laki-laki 

dan perempuan di lingkungan BPKIMI adalah 65 : 35  

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 1.138.612.800

Dampak/hasil Output Kegiatan

Meningkatnya  kualitas dan kompetensi pegawai perempuan sebagai staff, pejabat 
struktural maupun fungsional.

Meningkatnya jumlah keterlibatan pegawai dan pejabat struktural perempuan dalam 
mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan potensi dan kompetensi seperti diklat, 
workshop, dan sebagainya.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Unit Eselon II/Satker :  Sekretariat Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

Program Program Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM BPKIMI

Indikator Kinerja Kegiatan meningkatnya jumlah SDM BPKIMI dengan kualifikasi pendidikan S3

Output Kegiatan Orang peserta peningkatan kemampuan SDM BPKIMI

Analisa Situasi • BPKIMI sebagai lembaga pengkajian kebijakan iklim dan usaha industri, salah satu 
fungsinya adalah melakukan R&D, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga yang 
handal dari sisi intelektual dan wawasan (profesional). Dalam rangka menciptakan 
kaderisasi SDM yang profesional, memiliki wawasan jauh kedepan, dan dapat 
membaca lingkungan strategis serta mengetahui masalah teknis, manajemen, dan 
bisnis maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan SDM di lingkungan BPKIMI, 
salah satunya dengan memfasilitasi SDM untuk melanjutkan pendidikan jenjang S3.

• Perbandingan Jumlah SDM laki-laki dan perempuan  yang mengikuti rintisan gelar S3 
adalah 12 : 9 atau sekitar 55 : 45

• Jumlah pegawai di lingkungan BPKIMI adalah sebanyak 2.798 orang dimana dalam 
5 tahun ke depan jumlah pegawai usia produktif adalah 65,7% atau sekitar 1830 
orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan di masing-masing unit rata-
rata adalah 65 : 35

• Selama ini program rintisan gelar S3 telah dilaksanakan sejak tahun 2009 sebanyak 
13 orang dan 2010 sebanyak 8 orang. Selama kurun waktu tersebut proporsi peserta 
laki-laki dan perempuan adalah 12 : 9

• Pada tahun 2011 akan diadakan program rintisan gelar S3 dengan peserta sebanyak 
21 orang. Target RPJP : 60 orang

• Akses : kesempatan  untuk mengikuti pendidikan jenjang S3 pada pegawai 
perempuan lebih kecil karena jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibanding 
pegawai laki-laki.

• Manfaat: Pegawai perempuan kurang mendapat manfaat dari mengikuti pendidikan 
S3 karena waktu kerja yang lebih singkat sehingga ilmu yang didapat kurang 
diaplikasikan.

• Partisipasi : Partisipasi pegawai perempuan dalam pendidikan S3 masih terbatas 
karena jumlahnya  yang lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki.

• Jumlah pegawai perempuan di lingkungan BPKIMI lebih sedikit dibandingkan dengan 
pegawai laki-laki.

• Persepsi pimpinan bahwa perempuan memiliki potensi yang terbatas untuk mengikuti 
pendidikan S3.
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• evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan 
faktor gender belum dilakukan.

• Kurangnya informasi gender di lingkungan Kementerian Perindustrian

• Budaya Masyarakat yang menganggap perempuan tidak perlu mendapat pendidikan 
tinggi karena memikul beban tanggung jawab ganda di dalam keluarga.

Rencana Aksi Komponen 1 Persiapan, membentuk kelompok kerja, mencari informasi tentang 
PT yang membuka pendidikan S3, menginformasikan dan membuka 
kesempatan bagi pegawai laki-laki dan perempuan untuk mendaftar 
dan mengikuti seleksi.

Komponen 2 Monitoring dan memfasilitasi kebutuhan peserta pendidikan gelar 
S3 yang telah lulus seleksi dalam mengikuti pendidikan S3

Komponen 3 Pelaporan, membuat laporan berkala tentang pelaksanaan 
pendidikan S3 termasuk evaluasi pelaksanaan.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 1.712.084.600

Dampak/hasil Output Kegiatan
Meningkatnya peserta perempuan yang menjadi S3 dengan proporsi gender  peserta 
didik yang seimbang. Peneliti pada BPKIMI dengan jumlah yang proporsional dengan 
pegawai/ peneliti laki-laki.
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GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L :  Kementerian Perindustrian 

Unit Organisasi :  Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Unit Eselon II/Satker :  Sekretariat Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

Program Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Kegiatan Kegiatan/Kajian/Monev/ Kebijakan Pusat standardisasi   

Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya jumlah SDM PPSP SNI

Output Kegiatan Laporan Kegiatan/Kajian/Monev/ Kebijakan Pusat standardisasi   

Analisa Situasi • Saat ini SNI yang diperlukan secara wajib makin bertambah maka diperlukan tenaga 
Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik (PPSP). PPSP diperlukan 
untuk melakukan pengawasan terhadap pabrik yang memproduksi produk yang 
termasuk SNI Wajib.Kondisi ideal diharapkan adalah setiap daerah memiliki PPSP unuk 
masing-masing produk/komoditi yang berada di daerahnya. Oleh karena itu dilakukan 
pelatihan SDM PPSP.

• Perbandingan Jumlah peserta laki-laki dan perempuan  yang hadir pada pelatihan 
PPSP adalah 70 : 30

• Peserta yang terlibat adalah pegawai kementerian perindustrian dan Dinas Perindag 
di Daerah. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan Kementerian Perindustrian 
adalah 65 : 35

• Pada tahun 2011 akan diadakan pelatihan PPSP satu kali dengan jumlah peserta 
ditargetkan 25 orang.

• Akses: kesempatan  untuk mengikuti pelatihan pada pegawai perempuan lebih 
kecil karena jumlah pegawai perempuan di Kementerian Perindustrian lebih sedikit 
dibandingkan pegawai laki-laki. 

• Manfaat : pegawai perempuan kurang memperoleh manfaat dari pelaksanaan 
pelatihan PPSP karena kurang mobilitas saat menjadi petugas pengawas lapangan.

• Partisipasi : Partisipasi pegawai perempuan dalam pelatihan masih terbatas karena 
jumlahnya  yang lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki.

• Kontrol: Dalam pelatihan lebih banyak laki-laki yang berperan untuk mengambil 
keputusan.

• Persepsi bahwa pegawai laki-laki lebih cocok mengikuti pelatihan tersebut karena sifat 
pekerjaannya menuntut mobilitas yang cukup tinggi.

• Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan PPSP dengan memperhatikan 
faktor gender belum dilakukan.

• Kurangnya informasi gender di lingkungan Kementerian Perindustrian.

• Aspek budaya yang menilai bahwa laki-laki lebih kuat untuk mengikuti pelatihan.
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Rencana Aksi Komponen 1 Persiapan, membentuk kelompok kerja, mengidentifikasi materi 
pelatihan, menyusun jadual pelaksanaan, mengundang pembicara/
praktisi dan menentukan tempat pelaksanaan, serta mengundang 
peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai yang 
ditargetkan.

Komponen 2 Pelaksanaan, menyampaikan materi teknik/model perencanaan, 
simulasi, dan diskusi.

Komponen 3 Pelaporan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dan kehadiran peserta yang ditargetkan.

Alokasi Anggaran Output kegiatan Rp. 284.029.000

Dampak/hasil Output Kegiatan
Meningkatnya  kualitas dan kompetensi pegawai perempuan sebagai PPSP.

Terselenggaranya pelatihan PPSP dalam rangka penerapan SNI wajib dengan peserta 
sebanyak 25 orang dengan proporsi antara peserta laki-laki dan perempuan 70 : 30



154
Panduan Perencanaan dan Pengangaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Industri

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

ORANG PESERTA PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM BPIKIMI

KEMENTERIAN NEGARA Kementerian Perindustrian

UNIT ESELON I Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

PROGRAM Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

HASIL Peningkatan Kompetensi (Skill, Knowledge, Attitude) SDM BPKIMI melalui pembinaan dan 

pengembangan SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

UNIT ESELON II/SATKER Sekretariat Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

KEGIATAN Orang Peserta Peningkatan Kemampuan SDM BPKIMI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1. Meningkatnya Kompetensi SDM Fungsional/Struktural 

2. Meningkatnya jumlah SDM BPKIMI dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 21 orang

3. Terprosesnya PAK Pejabat Fungsional  dibawah binaan BPKIMI (Peneliti, Perekayasa, 
Teknisi Litkasaya, dan Pedal) dengan tepat waktu

4. Terfasilitasinya dan tersusunnya juknis program pembinaan pengembangan SDM 
fungsional Perekayasa di lingkungan BPKIMI

5. Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengembangan SDM BPKIMI yang tersebar di 22 unit 
kerja

6. Terukurnya kinerja Unit di lingkungan  BPKIMI selama 2 semester TA. 2011

7. Tertatanya Manajemen Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku di 22 unit kerja di 
lingkungan BPKIMI

8. Terciptanya komunikasi & team work yang baik antar Pejabat fungsional di lingkungan 
BPKIMI

9. Tersedianya 1 orang Profesor Riset di lingkungan BPKIMI sebagai persyaratan bagi BPKIMI 
untuk mendapatkan Pendelegasian Wewenang Penilaian PAK Peneliti 

SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN Laporan

VOLUME 9 (sembilan)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

• UU Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian

• Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS 

dalam Jabatan Struktural

• Peraturan  Menteri  Perindustrian  RI Nomor  47/M-IND/PER/12/2005  tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian 

Kewenangan Bidang Kepegawaian di lingkungan Departemen Perindustrian
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• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/7/2006, tentang Penunjukan BPIKIMI  sebagai Unit Pembina jabatan 

fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, Perekayasa, dan Pengendali Dampak Lingkungan. 

• Peraturan  Menteri Perindustrian   Nomor 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan 

Karier Pegawai Departemen Perindustrian

• Peraturan Menpan Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya 

• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

2. Gambaran Umum Singkat

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian 

yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menyiapkan perumusan dan analisa 

kebijakan di sektor industri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibutuhkan SDM yang profesional,  memiliki wawasan 

jauh kedepan dan dapat membaca lingkungan yang strategis serta mengetahui masalah teknis, manajemen dan bisnis. 

Saat ini BPKIMI didukung oleh 2.824  orang SDM yang tersebar di Pusat dan Unit Daerah, dimana pada lima tahun kedepan 

diperkirakan ± 638 orang yang akan memasuki usia pensiun.  Pada tahun 2011 diperkirakan  164 orang pegawai akan 

memasuki usia pensiun, dengan rincian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural, sebanyak 32 orang (Es=3 orang, Es. III=14 orang, Es. IV=21 orang)

- Pejabat Fungsional, sebanyak 52 orang (TL =27 orang, Peneliti=2 orang, Instruktur= 4 orang, Penyuluh Perindustrian= 9 

orang, PMB=1 orang, Pranata Komputer=1 orang)

- Staf, sebanyak 79 orang (Gol. II=21 orang, Gol. III=117 orang, Gol. IV= 26 orang)

Untuk mengatasi kesenjangan regenerasi (gap antara generasi lama dan baru) perlu dilakukan percepatan dan persiapan 

regenerasi, baik melalui peningkatan kualitas SDM maupun pembentukan kematangan sikap dan kepribadian generasi baru, 

khususnya angkatan 2002 dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3.   Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Nomor 13 Tahun 2002 dinyatakan bahwa jabatan struktural dan 

fungsional merupakan jabatan karier, artinya bahwa PNS yang akan menduduki jabatan tersebut harus memiliki potensi dan 

kompetensi tertentu yang sesuai dengan jabatan yang akan ditugaskan kepada yang bersangkutan. Sedangkan pengembangan 

karier PNS untuk angkatan 2002 telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2007 tentang 

Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karir Pegawai Departemen Perindustrian. 

Dalam rangka menciptakan kaderisasi pimpinan di lingkungan BPKIMI yang sesuai dengan in the right man and the right 

place serta memiliki kematangan dalam sikap dan kepribadian dalam melaksanakan tupoksi dan membangun team work yang 

baik, serta mengacu pada ketentuan PP No. 100 tahun 2000 Jo. No. 13 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 

91/M-IND/PER/11/2007, maka perlu dilakukan kegiatan pengembangan SDM Fungsional dan Struktural.
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B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat secara langsung dari kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM BPKIMI adalah SDM di lingkungan BPKIMI baik 

laki-laki maupun perempuan secara proporsional.  Untuk jangka panjang manfaat tersebut akan dirasakan oleh unit kerja masing-

masing dan BPKIMI sebagai unit pembinanya.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN:

1.  Metode Pelaksanaan :

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dimana sebagai penanggungjawab kegiatan adalah Kepala  Bagian Kepegawaian.

2.  Tahapan Pelaksanaan:      

 a. Tahapan Pelaksanaan 

 Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM BPKIMI meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:

• Pengembangan SDM Fungsional/Struktural

• Program Rintisan Gelar S3

• Penilaian PAK

• Pembinaan dan Pengembangan Perekayasa 

• Temu Teknis Manajemen SDM Litbang

• Penilaian Kinerja Unit BPKIMI

• Penataan Manajemen Kepegawaian

• Forum Komunikasi Jabatan Fungsional

• Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Peneliti Utama menjadi Professor Riset

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pengembangan SDM Struktural/Fungsional dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan pada tahun anggaran 2011.

No Uraian Kegiatan
Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pengembangan SDM Fungsional/Struktural xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2 Program Rintisan Gelar S3 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3 Penilaian PAK xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4 Pembinaan dan Pengembangan Perekayasa xxx xxx

5 Temu Teknis Manajemen SDM Litbang xxx

6 Penilaian Kinerja Unit xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

7 Penataan Manajemen Kepegawaian xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

8 Forum Komunikasi Jabatan Fungsional xxx

9 Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Peneliti Utama menjadi Profesor Riset xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
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Rincian alokasi anggaran per bulan dapat dilihat pada lampiran 

E.   BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengembangan SDM Kepegawaian BPKIMI sebesar  Rp.5.105.664.600,-  (Lima milyar 

seratus lima juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dibebankan pada DIPA BPIKIMI Tahun Anggaran 

2011. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Jakarta,        November 2010  

Penanggungjawab

ZAKIYUDIN

NIP 196009081987031008
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