
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) 

LAYANAN PERKANTORAN 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian 

Unit Eselon I : Badan Pengkajian Kebijakan Iklim Dan Mutu 

Industri 

Program : Program Pengkajian, Kebijakan, Iklim Dan 

Mutu Industri 

Hasil : Mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang 

kondusif melalui perumusan dan analisa 

kebijakan dan iklim di sektor industri, 

pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang 

penelitian dan pengembangan industri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

Unit Eselon II/ Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Palembang 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Layanan 

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Peningkatan kualitas pelayanan 

Volume : 12Bulan Layanan 

 

A. Latar Belakang 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan 

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 49/M-

IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan 

Standardisasi Industri (Baristand Industri) pasal (2) menyatakan bahwa 

Baristand Industri mempunyai tugas melaksanakan Riset dan 

Standardisasi serta Sertifikasi dibidang industri. Selanjutnya dalam pasal 

(3) (a) Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan 

penolong,  proses peralatan/mesin dan hasil produk, serta penanggulangan 

pencemaran industri. 

 

2. Gambaran Umum 

Baristand Industri Palembang merupakan instansi vertikal, yang 

berada langsung dibawah BadanPengkajianKebijakan, Iklim, 

danMutuIndustri Kementerian Perindustrian. Tugas pokok Baristand 

Industri Palembang adalah  melakukan Riset dan Standardisasi di bidang 



industri. Jenis Riset yang dapat dilakukan antara lain penelitian bidang 

lingkungan, proses industri, makanan, minuman, karet dan agro industri 

lainnya. Untuk tahun 2013 jumlah pegawai yang aktif di Baristand Industri 

sebanyak 82 orang. Semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan pelayanan di Baristand Industri 

Palembang semakin hari perlu untuk terus ditingkatkan mengingat jumlah 

pelanggan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk peningkatan 

pelayanan di Baristand Industri Palembang dan juga kesejahteraan 

pegawai sendiri maka perlu dibayarkan gaji dan lembur serta tunjangan 

struktural, fungsional dan istri/suami/anak selain itu disediakan juga 

cadangan untuk kenaikan gaji, serta gaji ke-13 bagi pegawai. Dengan 

dialokasikannya anggaran tersebut diharapkan tidak terjadi kekurangan 

pembayaran gaji. Untuk peningkatan pelayanan di Baristand Industri 

diperlukan juga dukungan dana/biaya operasional maupun pemeliharaan 

perkantoran, yang mencakup berbagai kegiatan yaitu penyediaan makanan 

dan minuman penambah daya tahan tubuh bagi pegawai, pengadaan obat-

obatan, pengadaan pakaian kerja analis, bengkel, satpam, pesuruh, 

penyelenggaraan perpustakaan, pemeliharaan gedung kantor dan halaman 

gedung, pengadaan peralatan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan 

dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, 

pemeliharaan keamanan kantor, serta penyelenggaraan operasional 

kegiatan perkantoran. 

B. Penerima Manfaat 

Pegawai 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

1. Metode Pelaksanaan 

Swakelola 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

a) Perhitungan Rincian dan kebutuhan 

b) Pembayaran/ alokasi penganggaran 

c) Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan 

d) Bekerja sama dengan pihak bank 

e) Dana diterima Pegawai (gaji) 

f) Pelaksanaan kegiatan 

g) Pelaporan 

  Pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji dan penyelenggaraan 

operasional perkantoran dilakukan selama 12 bulan sepanjang tahun 2014.  

 



D. Waktu Pencapaian Keluaran 

Waktu pencapaian pelaksanaan disetiap akhir bulan /minggu ke-4 bulan 

sebelumnya, sudah diselesaikan ajuan ke KPPN 4 Kota Palembang. Untuk 

penyelenggaraan operasional perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan pada 

tiap-tiap bulan di tahun 2014 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Total biaya untuk Layanan Perkantoranyang diperlukan yang meliputi 

pembayaran gaji dan tunjangan dan juga operasional perkantoran tahun 2013 

adalah sebesar Rp. 9.976.030.000,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh 

Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah ).Rincian lebih lanjut atas biaya 

terdapat pada Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
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