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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Keramik disusun sebagai perwujudan pelaksanaan

kewajiban Balai Besar Keramik selaku Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
secara tepat, jelas, terukur, dan legitimate baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan
misi Balai Besar Keramik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam
Rencana Strategis Balai. Laporan ini disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Peraturan
Menteri Perberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan terdiri dari
4 (empat) bab. Bab I (pertama) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Balai Besar
Keramik seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor
40/M-IND/PER/6/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, peran strategis
organisasi, serta struktur organisasi. Pada Bab II (dua) diuraikan secara singkat tentang rencana
strategis Balai Besar Keramik mulai dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran organisasi untuk kurun
waktu 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kemudian secara terpisah dijelaskan
pula tentang Rencana Strategis dan Rencana Kinerja untuk tahun 2013 yang merupakan bagian
dan penjabaran dari Rencana Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2013, dan mencakup
tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Bab III (tiga) berisi tentang akuntabilitas kinerja yang
mencakup pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk tiap tujuan, sasaran berdasarkan
target yang telah ditetapkan, serta memuat akuntabilitas keuangan yang menyajikan informasi
alokasi dan realisasi anggaran tahun 2013. Bab IV (empat) adalah penutup yang
mempresentasikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan
dan kendala yang berkaitan dengan kinerja BBK serta strategi pemecahan masalah yang
dilaksanakan pada tahun 2013 .
Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim
dan Mutu Industri dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Kementerian Perindustrian, dan
semoga laporan ini memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.
Terimakasih.
Bandung, Januari 2014
Kepala Balai Besar Keramik,

LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan
Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), Kementerian Perindustrian. BBK
mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi
keramik serta memberikan layanan jasa teknis khususnya kepada industri keramik dan industri
pengguna produk keramik. Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut serta untuk
meningkatkan perannya dalam pembangunan struktur industri keramik nasional, Balai Besar
Keramik telah menetapkan Rencana Strategis organisasi untuk tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 yang kemudian disebut sebagai “Rencana Strategis Balai Besar Keramik (Renstra –
BBK) 2010 - 2014. Renstra BBK ini memaparkan kondisi yang ingin dicapai BBK dalam kurun
waktu 5 tahun ke depan serta cara atau strategi untuk mencapai kondisi tersebut; yang secara
rinci dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program BBK.
Dengan mengacu pada Renstra, Balai Besar Keramik telah pula merumuskan dan
menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahunnya, sehingga tujuan
organisasi pada lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Seluruh sasaran yang ingin dicapai
dalam kurun waktu satu tahun dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan yang
merupakan aktivitas riil untuk menuju sasaran tersebut. Kumpulan program dan kegiatan yang
didesain untuk mencapai sasaran pada kurun waktu satu tahun ini kemudian disebut sebagai
“Rencana Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (Renkin/RKT)” dan ditegaskan dengan Penetapan
Kinerja yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala BPKIMI dan Kepala Balai Besar
Keramik untuk mewujudkan target kinerja.
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut di atas dibiayai oleh DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BBK Revisi Ke-4 Nomor DIPA -019.07.2.247157/2013
tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp. 22.148.691.000,- termasuk didalamnya anggaran
belanja PNBP sebesar Rp 7.801.929.000,- yang keseluruhannya masuk dalam Program
019.07.12 “Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri” dan Kegiatan 1871
“Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik”. Penerimaan dari jasa pelayanan teknis
ditargetkan sebesar Rp. 2.470.000.000,-.
Penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui
pengukuran kinerja yang mengukur dan membandingkan antara target (rencana tingkat
capaian) dengan realisasinya untuk setiap indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil)
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 151/M-IND/PER/12/2011
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tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan

Kementerian

Perindustrian

serta

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Hasil evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang telah diprogramkan di dalam Rencana Kinerja adalah sebagai berikut :


Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran
yang ditetapkan. Realisasi fisik mencapai 99,00 % sedangkan realisasi anggaran belanja
mencapai Rp. 20.291.118.133,- atau 91,74%.



Secara umum, target Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Keramik telah dapat
dipenuhi. Hal-hal yang belum dapat terpenuhi di tahun 2013 menjadi tantangan untuk
ditingkatkan lebih baik lagi di tahun mendatang.



Pada tahun 2013 penerimaan JPT mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan tahun
2012 dengan total penerimaan PNBP fungsional dan umum mencapai Rp.
10.369.807.626,- dari target penerimaan sebesar Rp. 2.472.615.000,-. Penerimaan
tersebut terdiri dari penerimaan fungsional sebesar Rp. 10.323.306.123,- (417,95 %)
target penerimaan sebesar Rp. 2.470.000.000,- dan penerimaan umum sebesar Rp.
2.615.000,-. Penerimaan fungsional terbesar diperoleh dari layanan sertifikasi yaitu
sebesar Rp. 7.370.615.663,- atau 71,40 %

dari keseluruhan pendapatan PNBP

fungsional BBK dan jauh melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal
tersebut disebabkan adanya peraturan mengenai SNI wajib untuk beberapa komoditi
terkait dengan bidang keramik. Pendapatan JPT fungsional BBK tahun 2013 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 6.716.575.419,- atau 186,22 % dibandingkan penerimaan JPT
tahun 2012, sebesar Rp. 3.606.730.701,-. Berdasarkan data penerimaan JPT setiap
tahunnya, BBK perlu untuk mengevaluasi secara periodik dalam menetapkan targettargetnya serta menetapkan strategi pemasaran baik pemasaran keluar (external
marketing) maupun pemasaran internal (internal marketing) agar dapat terus
meningkatkan kinerja serta dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, seperti
yang tertuang dalam dokumen ”Strategic Management Planning” BBK.
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BAB I
PENDAHULUAN

A TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/MIND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang
menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29
Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Kera (BBK) adalah
unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri.
Balai

Besar

Keramik

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

penelitian,

pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan
kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi
bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan
dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang
bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran.
b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi
informasi
c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri
keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan
penerapan standar industri keramik.
e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong,
produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan.
f.

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai
Besar Keramik.
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B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI
Secara historis, Balai Besar Keramik didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada
tahun 1922 dengan nama Keramische Laboratorium, sehingga pada tahun ini, Balai Besar
Keramik telah berusia 90 tahun. Waktu yang cukup panjang tersebut telah memberikan
kesempatan bagi Balai Besar Keramik untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga litbang
yang berkemampuan dan berpengalaman di bidang teknologi keramik. Hal ini terbentuk karena
akumulasi iptek, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki personil serta semakin
lengkapnya sarana dan prasarana pendukung yang sekarang dimiliki Balai Besar Keramik.
Sampai dengan akhir Desember tahun 2013, Balai Besar Keramik diperkuat oleh 138
pegawai dimana lebih dari sepertiga dari jumlah tersebut adalah pegawai dengan pendidikan
sarjana strata satu, sarjana strata dua dan sarjana strata tiga. Selain itu, lebih dari 50 pegawai
pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri, antara lain di Jepang, Amerika
Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Pilipina, Malaysia, dan Singapura. Gambar I.1. menyajikan data
tingkat pendidikan pegawai Balai Besar Keramik per 31 Desember 2013.

SD; 2,54%
SLTA;
34,75%

S3; 1,69%

SLTP; 2,54%

S2; 13,56%
S3
S1; 37,29%

S2
S1
S0
SLTA
SLTP

S0; 7,63%

SD

Gambar I.1. Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Dari 118 pegawai yang ada, 39 orang adalah pejabat fungsional dan 58 orang pejabat
fungsional umum, dengan rincian seperti tertuang dalam Gambar 1.2.
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Teknisi Litkayasa
14,43% 16,49%

Penyuluh
4,12%

4,12%
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Pustakawan
Fungsional Umum
Analis Kepegawaian

Gambar I.2. Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional

Dengan dukungan sumber daya manusia yang baik serta peralatan yang relatif lengkap
dan maju seperti misalnya Diffraction Thermal Analysis, Refraktometer, Oven Pengering,
Analytical Balance, Precision Balance, Masonry Saw Machine Portable, Magnetic Ferro Filter,
Roller Hearth Kiln, dll., Balai Besar Keramik (Lembaga yang sepenuhnya memfokuskan
pengembangan industri keramik) dapat melaksanakan peran strategisnya sebagai institusi yang
:
-

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi keramik
untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan industri keramik di Indonesia. (Peran
inovator dan inventor);

-

memberikan layanan teknis kepada pengguna jasa khususnya masyarakat industri
keramik nasional. (Peran pendukung industri);

-

memberikan masukan kepada Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
guna perumusan kebijakan di sektor industri keramik yang mengarah pada perbaikan
dan penguatan struktur industri keramik di Indonesia. (Peran penyedia informasi);

-

peran pengembangan sumber daya manusia industri.

C. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam
pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi
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keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai
tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/MIND/PER/06/2006 Tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik.
Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan
bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4
(empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3
(tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain
didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), Kepala Balai
Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis,
Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian
terkait. Adapun nama-nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu
kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:

Gambar I.3. Struktur organisasi Balai Besar Keramik

Secara garis besar, mekanisme kerja yang diterapkan adalah sebagai berikut:
1. Seluruh pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Keramik mengacu pada Standard Operating
Procedure (SOP) yang memuat sasaran, kebijakan, kewenangan, dan alur proses
pelaksanaan kegiatan. SOP yang dikembangkan dan dipakai di Balai Besar Keramik
terdiri dari prosedur-prosedur yang berkaitan dengan :
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a. Program
Adalah prosedur yang berkaitan dengan penyusunan program (Rencana Strategis
dan Rencana Kinerja) serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monev dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja).
b. Layanan Jasa
Yakni prosedur yang mengatur bagaimana seharusnya layanan litbang, pengujian,
sertifikasi, konsultansi, standardisasi, kalibrasi, pelatihan, rancang bangun dan
perekayasaan industri, serta penanganan keluhan pelanggan dilakukan.
c. Keuangan
Terdiri dari prosedur-prosedur tentang pengambilan dan pertanggungjawaban uang
muka, penerimaan uang, penyetoran uang ke kas negara, pengadaan barang dan
jasa, serta prosedur pemberian insentif.
d. Umum
Terdiri dari prosedur surat menyurat, penggunaan telepon, faksimili, dan kendaraan
dinas, surat perintah perjalanan dinas, dan permintaan barang dan jasa.
e. Kerjasama
Terdiri dari prosedur penyusunan proposal kerjasama, penyusunan kontrak kerja,
dan pelaksanaan kontrak.
f. Teknologi Informasi
Terdiri dari prosedur perencanaan pengadaan perangkat keras, sistem jaringan,
sistem informasi manajemen, perangkat lunak, dan multimedia.
g. Pemasaran
Terdiri dari prosedur penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran serta
prosedur penggunaan jasa pihak ketiga.
h. Kepegawaian
Terdiri dari prosedur penyusunan formasi pegawai, rekruitmen pegawai,
pengembangan pola karir, absensi kehadiran, dan pengelolaan kesejahteraan
pegawai.
i. Lain-lain
Termasuk didalamnya prosedur penerimaan dan pelaksanaan praktek kerja
lapangan dan tugas akhir bagi siswa/ mahasiswa dan prosedur penerimaan
kunjungan.
2.

Kegiatan

pemasaran

dan

pengembangan

jasa

dikoordinasikan

oleh

Bidang

Pengembangan Jasa Teknik.
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3.

Kegiatan yang bersifat administratif antara lain administrasi keuangan, kepegawaian,
umum, penyusunan program dan laporan dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha.

4.

Kegiatan layanan jasa teknik, pelatihan, konsultansi, alih teknologi, serta rancang
bangun dan perekayasaan industri, dikoordinasikan oleh Bidang PKAT.

5.

Kegiatan pengujian dan sertifikasi serta kalibrasi peralatan dikoordinasikan oleh Bidang
PASKAL.

6.

Kegiatan litbang, perencanaan, pengelolaan sarana dan prasarana litbang serta
penyusunan standardisasi dikoordinasikan oleh Kelompok Peneliti (Pokti) dan Bidang
SRS.
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BAB II
PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mengoptimalkan
perannya dalam pembangunan struktur industri keramik nasional yang tangguh, Balai Besar
Keramik menetapkan rencana Strategis organisasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2014. Proses perumusan rencana Strategis dilakukan secara
sistematis, terarah, dan ilmiah. Proses ini diawali dari penetapan visi dan misi, kemudian
dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada dan
yang mungkin timbul, ditetapkanlah tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang akan
membawa kepada pencapaian visi organisasi. Garis besar Rencana Strategis Balai Besar Keramik
tahun 2010 – 2014:

1. VISI

Menjadi Lembaga Profesional Dalam Memberikan Pelayanan
Teknologi Keramik Dan Material Nano Di Indonesia

2. MISI
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik.
Misi Balai Besar Keramik adalah :
•

Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan dan standardisasi
untuk industri keramik dan pengguna produk keramik.

•

Memberikan pelayanan jasa teknologi khususnya di bidang:
•

Riset teknologi keramik

•

Pelatihan teknis tenaga industri

•

Pengujian mutu bahan/produk

•

Standardisasi bahan/produk
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•

Sertifikasi

•

Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik

•

Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri

3. TUJUAN

Untuk mencapai Visi dan Misi, Balai Besar Keramik menetapkan 2 (dua) tujuan utama
(Goals), dan memiliki 7 (tujuh) sasaran (objectives). Tujuan utama dan sasaran (objectives) Balai
Besar Keramik yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai
berikut:
a.

Meningkatkan kompetensi BBK dalam bidang teknologi keramik, gelas dan material
nano.
Sasaran yang ingin dicapai yaitu:

b.

1.

Peningkatan penguasaan teknologi di bidang keramik, gelas dan nano material

2.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

3.

Peningkatan sarana dan prasarana

4.

Peningkatan pengelolaan anggaran

Meningkatkan pelayanan jasa teknis Balai Besar Keramik
Sasaran yang ingin dicapai, yaitu:
1.

Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis industri keramik

2.

Peningkatan kuantitas pelayanan jasa teknis industri keramik

3.

Peningkatan standardisasi industri/ Balai Besar Keramik

Sebagai alat ukur dari pencapaian tujuan, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) / Key Performance Indicator (KPI) yakni sebagai berikut:
a.

Jumlah litbang terapan yang diterapkan minimal 2 judul (sampai dengan tahun 2014)

b.

Publikasi ilmiah minimal 35 judul per tahun.

c.

Kenaikan Pendapatan PNBP Th 2010 – 2014 sebesar minimal 10 % per tahun dari
penerimaan tahun sebelumnya.

4. SASARAN
Tujuan BBK yang telah dirumuskan dan akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
dijabarkan

lebih

lanjut

menjadi

butir-butir

sasaran

yang

secara

nyata

akan

diwujudkan/dihasilkan oleh BBK dalam setiap tahun pelaksanaan kegiatan (kurun waktu
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pencapaian sasaran lebih pendek dari kurun waktu pencapaian tujuan karena sasaran
merupakan penjabaran/bagian dari tujuan).
Sasaran Strategis BBK pada tahun 2013 ini mengalami perubahan mengikuti perubahan
Rencana Strategis BPKIMI. Berikut disajikan rumusan sasaran yang telah ditetapkan oleh BBK
dan rumusan sasaran strategis setelah perubahan di tahun 2013.
Sasaran :
a. Peningkatan penguasaan teknologi di bidang keramik, gelas dan nano material
Penguasaan teknologi meliputi teknologi keramik konvensional, keramik maju dan material
nano. Indikator capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel II.1. Indikator sasaran meningkatnya penguasaan teknologi
Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah hasil litbang keramik konvensional

3

4

4

4

4

Jumlah hasil litbang keramik maju & gelas

2

4

4

4

3

Jumlah hasil litbang material nano

3

3

3

4

4

Jumlah hasil litbang perekayasaan

-

-

1

1

1

Jumlah hasil litbang yang diterapkan

-

-

1

1

1

Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan

-

-

2

2

2

Jumlah publikasi ilmiah

12

12

35

35

35

Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk

1

-

1

1

1

institusi pemerintah/ akademisi/ pelaku industri

mendapatkan paten
b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia meliputi SDM fungsional seperti
peneliti, perekayasa, teknisi litkayasa, penyuluh perindustrian, pranata komputer, pustakawan,
arsiparis, instruktur, struktural dan fungsional umum. Indikator capaian sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
Tabel II.2. Indikator sasaran peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah pegawai yang magang

4

6

3

3

3

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (teknis &

15

20

30

35

40

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal

5

6

2

2

2

Jumlah pegawai baru hasil rekruitmen

10

6

-

-

6

Jumlah pegawai yang mutasi

30

30

20

20

20

manajemen)

Satuan : jumlah orang
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c. Peningkatan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting
dalam peningkatan kompetensi BBK. Sarana dan prasana meliputi bangunan gedung dan
perkantoran, peralatan kantor, peralatan litbang, peralatan/ sarana teknologi informasi, dan
kendaraan operasional. Peningkatan sarana dan prasarana ini meliputi pengadaan peralatan
baru untuk mengganti peralatan yang sudah tua (tidak produktif/ rusak) maupun untuk
penambahan peralatan baru serta pemeliharaannya.

Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel II.3. sebagai berikut:
Tabel II.3. Indikator sasaran peningkatan sarana dan prasarana
Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

9

10

10

(Pkt)

(Pkt)

Jumlah penambahan pengadaan peralatan IT (unit)

6

6

30

30

30

Jumlah penambahan kendaraan operasional baru, (unit)

-

1

1

2

1

Jumlah penambahan sarana dan prasarna, (unit)

3

3

35

35

35

(Pkt)

(Pkt)

Jumlah penambahan peralatan utama laboratorium
pengujian dan litbang, (unit)

d. Peningkatan pengelolaan anggaran
Pengelolaan anggaran merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting
dalam pelaksanaan kegiatan.
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel II.4. sebagai berikut:
Tabel II.4. Indikator sasaran peningkatan pengelolaan anggaran
Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Persentase realisasi anggaran total

-

-

94

95

95

Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP

-

-

85

90

90

(dari total penerimaan PNBP)

e. Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis industri keramik
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel II.5. sebagai berikut:
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Tabel II.5. Indikator peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis
Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

10

10

10

10

10

Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1 – 5)

3,75

4

4,25

4,5

4,5

Maksimal komplain dari total layanan (%)

5

4

4

3

2

Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan

80

85

90

95

95

Persentase pertumbuhan penerimaan JPT dari
tahun sebelumnya

minimal (%)
f. Peningkatan kuantitas pelayanan jasa teknis industri keramik
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel II.6. sebagai berikut:
Tabel II.6. Daftar indikator peningkatan kuantitas jasa pelayanan teknis
Indikator
Persentase penambahan jumlah pelanggan –
baseline jumlah pelanggan tahun sebelumnya
Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian
SDM industri (orang)
Penambahan jenis pelatihan
Desain/ prototip hasil layanan RBPI kepada
industri
Jumlah sampel pengujian

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

5

5

5

-

-

70

70

75

-

1
-

2

1
2

3

-

-

1.250

1.250

1.300

g. Peningkatan standardisasi industri/ Balai Besar Keramik
Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel II.7. sebagai berikut:
Tabel II.7. Daftar indikator peningkatan standardisasi industri/ Balai Besar Keramik
Indikator

2010

2011

Konsistensi penerapan SMM : (Jumlah

2012

2013

2014

1

1

1

ketidaksesuaian dalam eksternal audit  mayor)

-

LSPro
BBK-QACS
LPBBK
BBK (Pelatihan dan Penelitian)

Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK

2

-

3

-

2

2

-

-

2

2

(pengujian) yang diakui oleh KAN
Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK
(sertifikasi) yang diakui oleh KAN
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Tabel II.8. Sasaran Strategis Renstra BBK yang dijadikan sebagai Tapkin BBK 2013
Sasaran Strategis Renstra
BPKIMI

Indikator
Kinerja

Target

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)
Sasaran Strategis :
Tingginya kemampuan inovasi
dan penguasaan teknologi
industri

Hasil penelitian dan pengembangan yang
siap diterapkan
Hasil penelitian dan pengembangan yang
telah diimplementasikan penelitian

3 penelitian
2 penelitian

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
Sasaran Strategis I :
Mengembangkan R & D di
instansi dan industri
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Meningkatkan budaya
pengawasan pada unsur
pimpinan dan staf

Kerjasama R&D instansi dengan industri
Peningkatan jumlah jenis produk yang
sudah bisa diuji di laboratorium
Tingkat kepuasan pelanggan
Terbangunnya Sistem Pengendalian
Intern di unit kerja (satker)

2 kerjasama
5 persen
4,5 indeks
1 satker

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
Mengembangkan kemampuan
SDM aparatur yang kompeten
Membangun organisasi yang
profesional dan pro bisnis
Membangun sistem informasi
yang terintegrasi & handal

Meningkatkan kualitas
perencanaan dan pelaporan

Meningkatkan sistem tata kelola
keuangan dan BMN yang
profesional

Standar kompetensi SDM aparatur
SDM aparatur yang kompeten
Mempertahankan status akreditasi
sistem manajemen mutu
Meng-upgrade sistem informasi online
dan sinkronisasi sistem informasi BPKIMI
dengan BBK
Pengguna yang mengakses (website)
Konsistensi perencanaan dan
implementasi
Tingkat persetujuan rencana kegiatan
(zerostar )
Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan
kegiatan
Tingkat penyerapan anggaran

3 indeks
90 persen
1 Satker
1 paket sistem informasi

1 jumlah (dalam ribuan)
90 persen
95 persen
85 persen
95 persen

Sasaran Strategis Satker
Meningkatkan penguasaan
teknologi di bidang keramik dan
nanomaterial

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
(melalui seminar dan jurnal ilmiah)
Hasil riset yang diusulkan untuk
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Meningkatkan pelayanan jasa
teknis industri keramik

dipatenkan
Peserta pelatihan keterampilan dan
keahlian SDM industri
Maksimal komplain dari total layanan
Ketepatan pelayanan sesuai Standar
Pelayanan Minimal
Desain/prototip layanan RBPI kepada
industri
Pertumbuhan JPT dari tahun sebelumnya
Jumlah sampel pengujian
Peningkatan jumlah pelanggan (baseline
: 186 perusahaan)

70 orang
3 persen
95 persen
2 desain/ prototip
10 persen
1250 sampel
5 persen

5. PROGRAM
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai melalui perumusan dan
pelaksanaan sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun ke dalam kelompok-kelompok kegiatan yang
kemudian disebut : PROGRAM. Sejalan dengan sasaran yang akan dicapai, program BBK
diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mencapai sasaran “Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
industri”, programnya adalah sebagai berikut:
1.

Program riset dan RBPI di bidang keramik konvensional, keramik maju dan gelas, serta
material nano.

2.

Program publikasi hasil riset melalui kegiatan penerbitan majalah/jurnal, seminar, dan
desiminasi hasil riset.

3.

Program komersialisasi hasil riset melalui kegiatan pengajuan hak paten dan
keikutsertaan dalam program komersialisasi hasil litbang BPKIMI.

4.

Program pengembangan pusat inovasi teknologi.

b. Sasaran “Mengembangkan R & D di instansi dan industri” akan dicapai melalui
pelaksanaan program-program sebagai berikut:
1.

Program Pengembangan Kelembagaan
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c. Program untuk mencapai sasaran ” Meningkatkan kualitas pelayanan publik”
1.

Program Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

d. Program untuk mencapai sasaran “Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur
pimpinan dan staf”
1.

e.

Program Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Program untuk mencapai sasaran ”Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang
kompeten”
1. Program Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
2. Program Peningkatan Kompetensi Personil Administrasi, Litbang dan IT
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti
4. Program Pembinaan SDM dalam rangka pengembangan manajemen dasar
kepemimpinan personil
f.

Program untuk mencapai sasaran ”Membangun organisasi yang profesional dan pro
bisnis”
1. Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi

g. Program untuk mencapai sasaran ”Membangun sistem informasi yang terintegrasi &
handal”
h. Program untuk mencapai sasaran ”Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan”
1. Program Pengelolaan Anggaran
i.

Program untuk mencapai sasaran “Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan
BMN”

j.

Program untuk mencapai sasaran ”Meningkatkan penguasaan teknologi di bidang
keramik dan nanomaterial”
1. Program Publikasi Hasil Riset

k. Program untuk mencapai sasaran ” Meningkatkan pelayanan jasa teknis industri
keramik”
1. Program Peningkatan Pendapatan PNBP
2. Program Penanganan Komplain Pelanggan
3. Program Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal
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B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013
Hampir seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis diprogramkan
untuk dilakukan di tahun 2013 dan direncanakan untuk dilakukan di tahun berikutnya. Rencana
Strategis tahun 2013 diprioritaskan pada kegiatan peningkatan kelembagaan, kegiatan
pengembangan dan pelayanan teknologi industri, dan kegiatan pelaksanaan litbang dan
aplikasi teknologi hasil litbang.
Sebagai salah satu unit di bawah BPKIMI, BBK mendukung Rencana strategis yang telah
ditetapkan dalam Renstra BPKIMI Periode 2010 – 2014 untuk mencapai tujuan dengan
memasukkan beberapa sasaran strategis BPKIMI yang sesuai dengan tupoksi ke dalam Renstra
BBK periode 2010 – 2014.

C RENCANA KINERJA
Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Balai (Renstra 20102014) yang program-programnya disusun berdasarkan format sesuai dengan Surat Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 398/MPP/Kep/6/2003 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas
di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Peraturan Menteri
Perberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Program kegiatan yang
dilaksanakan tahun 2013 ini kemudian disebut sebagai “Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar
Keramik (Renkin/RKT BBK) Tahun 2013”.
Secara rinci, Renkin/RKT BBK tahun 2013 disajikan dalam bentuk matriks yang
menguraikan sasaran, indikator, rencana tingkat capaian, program, uraian kegiatan, indikator
(masukan, keluaran dan hasil), satuan, serta rencana tingkat capaian kegiatan. Matrik ini
disajikan dalam Lampiran 4.
Sesuai dengan Peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun
2007 mengenai Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Balai Besar Keramik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU/Key
Performance Indicator) sebagai berikut :
1. Jumlah litbang terapan yang diterapkan minimal 2 judul (sampai dengan tahun 2014).
2. Publikasi ilmiah minimal 35 judul per tahun.
3. Kenaikan Pendapatan PNBP tahun 2010 – 2014 sebesar minimal 10% per tahun dari
penerimaan tahun sebelumnya.
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D. RENCANA ANGGARAN
Pelaksanaan rencana kinerja tahun 2013 didukung oleh pendanaan yang bersumber
dari DIPA. Anggaran Balai Besar Keramik Tahun 2013 yang tercantum dalam DIPA awal Balai
Besar Keramik Tahun Anggaran 2013 seluruhnya berjumlah Rp. 16.700.178.000 atau mengalami
kenaikan Rp. 1.800.000.000 dari DIPA awal BBK di Tahun Anggaran 2012. Anggaran tersebut
termasuk didalamnya anggaran belanja PNBP yang besarnya Rp 2.353.416.000.
BBK mengajukan usulan revisi PNBP untuk kenaikan pagu anggaran penggunaan PNBP.
Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-3 didasarkan pada tanggal 14 Agustus 2013 menjadi
sebesar Rp 19.725.034.000,-. BBK kemudian mengajukan kembali usulan revisi PNBP untuk
kenaikan pagu anggaran penggunaan PNBP. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-4
didasarkan pada tanggal 19 Nopember 2013 menjadi sebesar Rp 22.148.691.000,-.Tabel II.10.
menyajikan pendanaan untuk Rencana Kerja Anggaran Balai Besar Keramik TA. 2013 sesuai
DIPA Revisi ke-4, sementara Tabel II.9. menyajikan rencana penerimaan dari jasa pelayanan
teknis.
Tabel II.9. Anggaran Balai Besar Keramik TA. 2013
OUTPUT
1871

Uraian
Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Keramik
1871.00 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan
1
Nano Material
001 Litbang Keramik Konvensional
A.
Pengembangan Pemanfaatan Potensi Clay
yang Mengandung Mineral Kaolinite dan
Ilite untuk Pembuatan Keramik Teknik Dari
Bodi Porselen Keras
B.
Pemanfaatan Limbah Penghalusan dan
Pemolesan Ubin untuk Bahan Bangunan
002 Litbang Keramik Maju
A.
Sintesis Komposit Magnetit-Petalit untuk
Alat Masak dengan Microwave yang Hemat
Energi
B.
Pembuatan Keramik Magnetik Jenis Barium
Ferrite untuk Komponen Elektronik
C.
Pembuatan Keramik Biomorphic Carbide
dari Prekursor Arang Kayu Rotan untuk
Aplikasi Elemen Pemanas
D.
Pembuatan Komposit Korundum -Titanium
Karbide (Al2O3-TIC) Sebagai Bahan Baku
"Abrasive"
E.
Pengembangan Refraktori Peleburan Logam
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Anggaran (Ribuan Rupiah)
22.148.691.000
915.464.000
145.385.000
70.285.000

RM

75.100.000

RM
516.059.000

100.517.000

RM

81.363.000

RM

56.111.000

RM

88.123.000

RM

89.635.000

RM

16

003

004
1871.00
2
001

1871.00
3

Ferrous
F.
Pembuatan Ceramic Foam untuk Penyaring
Leburan Logam
Litbang Nano Material
A.
Sintesis Nano Sub Mikron Spinel MgAl2O4
(MA) sebagai Campuran Low Cement
Castable Tahan Slag
B.
Sintesis ZnO Nano Material untuk
Pembuatan Lapis Tipis Foto Katalitik
Pengolah Limbah Berwarna
Hasil Usulan/ Pemeliharaan Sertifikat Paten
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi
Industri
Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat
Rancang Bangun dan Rekayasa Alat Pembentuk
Keramik Tubuler untuk Support Membrane
dengan Cara Cor Sentrifugal
Layanan Jasa Teknis
001 Kontrak Kerjasama Litbang
002 Pengujian Bahan dan Produk
003 Pelatihan
004 Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk

100.310.000
216.048.000
86.049.000

RM

129.999.000

RM

37.972.000
96.765.000
96.765.000
96.765.000

45.088.000

692.286.000
4.170.265.000

006 Konsultasi

31.700.000

007 Standarisasi

10.266.000

008 Bahan Produk dan JPT Lainnya

40.780.000

Pengembangan Sistem Administrasi dan
Manajemen Dasar Kepegawaian
C.
Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5 K
D.
Administrasi Pengelolaan Pegawai
002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga
A.
Perluasan Ruang Lingkup Penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008
B.
Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
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PNB
P
PNB
P
PNB
P
PNB
P
PNB
P
PNB
P
PNB
P
PNB
P

1.221.751.000

42.560.000

B.

RM

6.254.696.000

005 RBPI

1871.00 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/
4
Baristand Industri
001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM
A.
Peningkatan Kompetensi Personil Melalui
Diklat/ Workshop

RM

126.565.5000
441.516.000
172.680.000
104.800.000
135.020.000

RM
PNB
P
RM

10.040.000
18.976.000

RM
RM
188.701.000

53.786.000

RM

28.850.000

RM
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C.

Persiapan Penambahan Ruang Lingkup
Pupuk dan Semen untuk LPBBK
003 Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium
004 Pengembangan Pembinaan Melalui
Penyebarluasan Hasil Litbang Dengan Inovasi
Teknologi
A.
Penyebarluasan Hasil Litbang Melalui
Pengembangan Keramik Fungsional di DI.
Yogyakarta
B.
Pengembangan Keramik Fungsional di
Plered
005 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK

106.065.000

RM
105.610.000
177.302.000

103.738.000

RM

73.564.000

RM
168.650.000

A.

Pameran Hasil Litbang

86.590.000

RM

B.

Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan
Teknis

82.060.000

RM

006 Publikasi Hasil Litbang
A.
B.
C.
D.

Publikasi Melalui Diseminasi Hasil Litbang
BBK
Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah
ITKG
Publikasi Melalui Penerbitan Majalah
Ilmiah JKGI
Publikasi Melalui Jurnal Internasional

1871.00 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/
5 Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program
dan Anggaran
A.
Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis
Tahun 2014
B.
Pengkajian dan Persiapan BBK Menuju BLU
C.
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
002 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi
003 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan
Keuangan dan BMN
1871.99 Layanan Perkantoran
4
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
A.
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
B.
C.

Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai
Perawatan Gedung Kantor dan Rumah
Dinas
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183.876.000
88.424.000

RM

30.276.000

RM

59.176.000

RM

6.000.000

RM
292.038.000
156.134.000

91.992.000

RM

47.406.000
16.736.000

RM
RM
29.080.000
106.824.000
10.601.618.000
8.567.074.000
2.034.544.000
1.029.756.000

RM

100.040.000

RM

293.734.000

RM
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83.776.000

RM

Perawatan Kendaraan Bermotor

159.310.000

RM

F.

Perawatan Sarana Gedung

RM

G.

Langganan Daya dan Jasa

35.800.000
305.400.000
26.728.000

RM

D.

Perawatan Peralatan Laboratorium

E.

H.

Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan
Komunikasi
1871.99 Kendaraan Bermotor
5
Kendaraan Bermotor

1871.99 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
6
A.
Pengadaan Alat Pengolah Data

1871.99 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
7
A.
Pengadaan Sarana Laboratorium
Pendukung Layanan Teknis

520.000.000
300.000.000
220.000.000

209.0308.000
75.569.000

RM
PNB
P
1.220.010.000

428.432.000
92.940.000

Pengadaan Sarana Laboratorium dan
Litbang

231.217.000
177.500.000

C.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

171.634.000
118.287.000

013 Pengaspalan

RM
PNB
P
209.308.000

B.

1871.99 Gedung/ Bangunan
8
011 Pembuatan Sumur Resapan
012 Penambahan Gedung Laboratorium

RM
PNB
P
RM
PNB
P
RM
PNB
P
773.137.000

15.000.000
620.137.000

RM
PNB
P
PNB
P

138.000.000

Rencana penerimaan JPT Balai Besar Keramik tahun 2013 disajikan pada Tabel II.10 di bawah
ini.
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Tabel II.10. Rencana Penerimaan Jasa Pelayanan Teknis TA. 2013

SASARAN

Tercapainya
volume
layanan dan
pendapatan
JPT

KEGIATAN

Layanan
Litbang
Layanan
Pelatihan
Layanan
Pengujian
Layanan
Konsultasi
Layanan
Standardisasi
Layanan
Sertifikasi /
Surveilance
Layanan RBPI
Layanan lain
Jumlah

Target Penerimaan
(Renstra)
Jumlah
Layanan
-

Rp

Target Penerimaan (Renkin)

550.000.000

Jumlah
Layanan
2 keg

150.000.000

-

550.000.000

10 keg

250.000.000

-

840.000.000

840.000.000

-

100.000.000

1250
contoh
3 keg

-

95.000.000

2 keg

20.000.000

-

190.000.000

60 keg

1.000.000.000

-

325.000.000
100.000.000

2 keg
20 keg

60.000.000
50.000.000

2.750.000.000

Rp

100.000.000

2.470.000.000

E. PENETAPAN KINERJA
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik
kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu
target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda
kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah
sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Penetapan kinerja berisi
sasaran-sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan misi Balai Besar
Keramik.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Besar Keramik dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kinerja (Renkin) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Keramik tahun 2013 dengan
capaian realisasinya.
Sebagai salah satu unit di bawah BPKIMI, BBK mendukung sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam Renstra BPKIMI Periode 2010 – 2014 melalui kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada tahun 2013, sebagaimana tersaji dalam Tabel III.1.
Tabel. III.1. Matriks Capaian Kegiatan BBK terkait dengan Sasaran Strategis BPKIMI
Sasaran Strategis
Renstra BPKIMI

Indikator
Kinerja

Target

Capaian
2013

Kegiatan TA
2013

Outcome
Kegiatan

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)
Sasaran Strategis:
Tingginya
kemampuan
inovasi dan
penguasaan
teknologi industri

Hasil penelitian
dan
pengembangan
yang siap
diterapkan
Hasil penelitian
dan
pengembangan
yang telah
diimplementasikan penelitian

3 penelitian

3
penelitian

2 penelitian

1
penelitian

10 kegiatan
litbang dan 1
kegiatan RBPI

Termanfaatkannya hasil
litbang oleh
industri
keramik

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
Sasaran
Strategis I :
Mengembangkan R & D di
instansi dan
industri

Kerjasama R&D
instansi dengan
industri
Peningkatan
jumlah jenis
produk yang
sudah bisa diuji di
laboratorium

2 kerja
sama

2 kerja
sama

PNBP Litbang

5 persen

33,33
persen

Akreditasi Lab
Kalibrasi dan
Survailen dan
Penambahan
Ruang Lingkup
Kaca Blok
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Terjalinnya
kerjasama
R&D dengan
industri
Terlayaninya
industri
terkait SNI
wajib
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Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
Meningkatkan
budaya
pengawasan pada
unsur pimpinan
dan staf

Tingkat kepuasan
pelanggan
Terbangunnya
Sistem
Pengendalian
Intern di unit
kerja (satker)

4,5 indeks

3,94 indeks

1 satker

1 Satker

LPBBK
8 Jasa Layanan
Teknis
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah
(SPIP)

Meningkatnya
kepercayaan
pelanggan
Terbangunnya
budaya
pengawasan
melekat

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
Mengembangkan
kemampuan SDM
aparatur yang
kompeten

Standar
kompetensi SDM
aparatur

SDM aparatur
yang kompeten

3 indeks

3,2

Pemetaan SDM
Balai Besar
Keramik untuk
Meningkat kan
Performa/Kiner
ja melalui
Pengembangan
Matriks
Kompetensi di
Tahun 2013

90 persen

87

Pemetaan SDM
Balai Besar
Keramik untuk
Meningkat kan
Performa/
Kinerja melalui
Pengembangan
Matriks
Kompetensi di
Tahun 2012
Survailen
Penerapan
Sistem
Manajemen
Mutu ISO 9001
- 2008
Pemelihara an
Sistem
Informasi

Membangun
organisasi yang
profesional dan
pro bisnis

Mempertahan
kan status
akreditasi sistem
manajemen mutu

1 Satker

1 Satker

Membangun
sistem informasi
yang terintegrasi
& handal

Meng-upgrade
sistem informasi
online dan
sinkronisasi
sistem informasi
BPKIMI dengan
BBK

1 paket
sistem
informasi

1 paket
sistem
informasi
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Meningkatnya
produktivitas
dan kualitas
kerja

Meningkatnya
kualitas
layanan
Pelatihan dan
Penelitian
Mudahnya
dalam
memantau
pelayanan
publik
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Meningkatkan
kualitas
perencanaan dan
pelaporan

Meningkatkan
sistem tata kelola
keuangan dan
BMN yang
profesional

Pengguna yang
mengakses
(website)

1 jumlah
(dalam
ribuan)

Konsistensi
perencanaan dan
implementasi
Tingkat
persetujuan
rencana kegiatan
(zerostar )
Tingkat ketepatan
waktu
pelaksanaan
kegiatan

90 persen

Tingkat
penyerapan
anggaran

11,772
jumlah
(dalam
ribuan)
107,24
persen

Pengelolaan SAI
dan SIMAK
BMN,
Penyusunan
Rencana Teknis
BBK Th. 2014,
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan

Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
program dan
anggaran

95 persen

100 persen

85 persen

95 persen

95 persen

91,74

Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan

Meningkatnya
akuntabilitas
laporan
keuangan dan
BMN

35 judul

39 judul

Publikasi Hasil
Litbang

1 penelitian

0
penelitian

Tersebarnya
informasi hasil
litbang ke
industri dan
instansi
terkait

70 orang

121 orang

Peningkatan
Pendapatan
PNBP,

Meningkatnya
kompetensi
SDM Industri

3 persen

2,22
persen

Meningkatnya
kualitas
layanan

95 persen

95 persen

Penanganan
Komplain
Pelanggan
Evaluasi

Sasaran Strategis Satker
Meningkatkan
penguasaan
teknologi di
bidang keramik
dan nanomaterial

Meningkatkan
pelayanan jasa
teknis industri
keramik

Karya tulis ilmiah
yang
dipublikasikan
(melalui seminar
dan jurnal ilmiah)
Hasil riset yang
diusulkan untuk
dipatenkan
Peserta pelatihan
keterampilan dan
keahlian SDM
industri
Maksimal
komplain dari
total layanan
Ketepatan
pelayanan sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
Desain/prototip
layanan RBPI

Standar
Pelayanan
Minimal
2 desain/
prototip
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3 desain/
prototip

Peningkatan
Pendapatan

Terbantunya
kegiatan

23

kepada industri
Pertumbuhan JPT
dari tahun
sebelumnya

10 persen

Jumlah sampel
pengujian

286,22
persen

PNBP,
Peningkatan

industri
Terpenuhinya
kebutuhan
industri

Pendapatan
PNBP

1250
sampel

1805
sampel

Peningkatan
Pendapatan
PNBP

Peningkatan
jumlah pelanggan
(baseline : 186
perusahaan)

5 persen

96,23
persen

Peningkatan
Pendapatan
PNBP

Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)
Sasaran 1

•Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
industri
Pencapaian target kinerja atas sasaran 1 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Hasil penelitian dan pengembangan yang

Target

Realisasi

Persentase

3 penelitian

3 penelitian

100%

2 penelitian

1 penelitian

50%

Tapkin

siap diterapkan
Hasil penelitian dan pengembangan yang
telah diimplementasikan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang siap
diterapkan telah sesuai target.
Pencapaian hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan di tahun 2013
adalah:
1. PCC telah diujicobakan di INKABA
2. Glasir Kristal telah diujicobakan di UD Bali Keramik dan UPT Malang
3. Penelitian Body armor telah diujicobakan di PT. Persada Aman Sentosa.
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 Tingkat capaian indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang telah
diimplementasikan belum sesuai target yang ditentukan.
Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

berjudul

“Pemanfaatan limbah diatomeous earth untuk bata ringan” di PT. Sorini Agro Asia
Corporindo.
Untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang sejalan dengan kompetensi inti (core
competency) dan tuntutan kebutuhan industri, beberapa program telah ditetapkan untuk
mencapai sasaran ”Peningkatan Penguasaan Teknologi”, antara lain program riset dan rancang
bangun perekayasaan industri (alat laboratorium dan alat produksi), publikasi hasil riset,
komersialisasi hasil riset, dan pengembangan pusat inovasi teknologi.

A

• Program Riset dan RBPI

Program Riset dan RBPI tahun 2013 telah dilaksanakan 11 (sebelas) kegiatan penelitian
dan pengembangan.

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan

a.1. Litbang keramik konvensional :
(1) Pengembangan Pemanfaatan Potensi Clay yang Mengandung Mineral Kaolinite dan
Ilite untuk Pembuatan Keramik Teknik dari Bodi Porselen Keras
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: sampling bahan baku keramik, penyiapan
peralatan dan bahan, pencampuran bahan, pembentukan benda uji, karakterisasi
benda uji, pembuatan prototype socket lampu dan aplikasi di industri.
(2) Pemanfaatan Limbah Penghalusan dan Pemolesan Ubin untuk Bahan Bangunan
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: persiapan, pengadaan bahan dan alat,
pengumpulan data dan konsultasi, pekerjaan laboratorium, karakterisasi, evaluasi
hasil, laporan dan sosialisasi.

a.2. Litbang keramik maju :
(1) Sintesis Komposit Magnetit-Petalit untuk Alat Masak dengan Microwave yang
Hemat Energi
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Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: penyiapan bahan, penggilingan, pembuatan plat
komposit, karakterisasi, pengujian sifat thermal, pengujian pemanasan sendiri,
pembuatan laporan dan sosialisasi.
(2) Pembuatan Keramik Magnetik Jenis Barium Ferrite untuk Komponen Elektronik
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: penyiapan bahan dan alat yang akan digunakan,
penimbangan hematit dan barium karbonat sesuai dengan komposisi yang telah
ditentukan, pencampuran bahan dengan menggunakan mortar hingga homogen,
pencampuran bahan secara basah dengan larutan amoniak di atas hot plate magnetic
stirrer, kalsinasi yang dilakukan di tungku listrik dengan suhu 1000 oC ditahan selama 1
jam, kompaksi yang dilakukan menggunakan cetakan dengan diameter 3cm dan
tekanan yang divariasikan 200Kg/cm2 dan 400Kg/cm2, sintering yang dilakukan dengan
menggunakan tungku listrik dengan suhu 1100oC dan tungku gas untuk suhu
pembakaran 1200oC, dan karakterisasi yang dilakukan adalah karakterisasi sifat
magnetik, XRD dan SEM.
(3) Pembuatan Keramik Biomorphic Carbide dari Prekursor Arang Kayu Rotan untuk
Aplikasi Elemen Pemanas
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: studi pustaka, persiapan bahan dan alat,
karakteristik bahan, pembuatan heating elemen sic, karakterisasi hasil produk,
penyusunan laporan dan sosialisasi.
(4) Pembuatan Komposit Korundum -Titanium Karbide (Al2O3-TIC) Sebagai Bahan Baku
"Abrasive"
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: studi pustaka dan konsultasi, persiapan bahan
dan peralatan, karakterisasi bahan baku, pembuatan serbuk komposit, karakterisasi
serbuk komposit, pengumpulan data dan evaluasi, pembuatan laporan dan sosialisasi.
(5) Pengembangan Refraktori Peleburan Logam Ferrous
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: survey lapangan, pengadaaan bahan,
pelaksanaan kegiatan, pengujian, pengolah data, evaluasi dan pelaporan serta
sosialisasi.
(6) Pembuatan Ceramic Foam untuk Penyaring Leburan Logam
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pemilihan bahan dan karakterisasi bahan,
operasi miling, impregnasi suspensi, pengeringan, pembakaran, pengujian produk,
pelaporan dan sosialisasi.
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a.3. Litbang nano material :
(1) Sintesis Nano Sub Mikron Spinel MgAl2O4 (MA) sebagai Campuran Low Cement
Castable Tahan Slag
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: peninjauan pustaka dan konsultasi yang terkait,
pengadaan bahan dan peralatan, karakterisasi bahan secara kimia, mineralogi, fisis
dan mekanis, penyiapan massa serbuk, karakterisasi produk, evaluasi data dan
laporan, pembuatan laporan dan sosialisasi.
(2) Sintesis ZnO Nano Material Untuk Pembuatan Lapis Tipis Foto Katalitik Pengolah
Limbah Berwarna

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: penyiapan dan pengadaan bahan dan
peralatan, kegiatan penelitian, sintesa, karakterisasi, pengujian, pelaporan dan
sosialisasi.

a.4. Litbang perekayasaan alat :
(1) Rancang Bangun dan Rekayasa Alat Pembentuk Keramik Tubuler untuk Support
Membrane dengan Cara Cor Sentrifugal
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: perancangan alat yang mencakup penyusunan
persyaratan teknis yang harus dipenuhi, sketch dan gambarteknis, pemilihan bahan
konstruksi, motor penggerak dan sistem transmisi, kelengkapan pengendalian operasi,
dll.; perangkaian (konstruksi) menjadi suatu sistem yang siap untuk hioperasikan
dengan aman; pengujicobaan; pengevaluasian; penyempumaan yang diperlukan
untuk memenuhi spesisifikasi yang telah ditentukan.

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
b.1. Litbang keramik konvensional :
(1) Pengembangan Pemanfaatan Potensi Clay yang Mengandung Mineral Kaolinite dan
Ilite untuk Pembuatan Keramik Teknik dari Bodi Porselen Keras
Output yang ditargetkan berupa prototipe produk keramik teknik (socket lampu)
dengan menggunakan bahan baku utama lempung yang mengandung mineral
kaolinite dan illite sebanyak 2 (dua) buah dapat tercapai. Hasil penelitian tersebut
juga telah disosialisasikan ke industri pengguna, Citra Lombok Keramik, di Nusa
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Tenggara Barat dan akan ditindak lanjuti dengan kerjasama pemanfaatan hasil
penelitian.

Gambar III. 1 prototipe produk socket lampu

(2) Pemanfaatan Limbah Penghalusan dan Pemolesan Ubin untuk Bahan Bangunan
Telah dilakukan penelitian pemanfaatan limbah penghalusan dan pemolesan ubin
granite. Penggunaan limbah untuk pembuatan ubin memberikan kuat lentur yang
tertinggi pada 325 N/mm2 dan penyerapan air 6% untuk komposisi 24% clay
sukabumi, 19% clay kalbar, 15% kuarsa Belitung, 15% potassium feldspar, 10% rijek
A, 15% rijek B, 3% limbah abu-abu, dan 0.2% boraks dengan suhu pembakaran 1200 oC
Hasil penelitian juga menunjukkan kemungkinan pemanfaatan limbah penghalusan
dan pemolesan ubin granite untuk produk lain yaitu sebagai aggregate ringan dan
countertop. Dengan penggunaan beragam dimungkinkan untuk mengurangi beban
lingkungan dari limbah industri yang terus bertambah.
Output yang ditargetkan berupa prototipe produk countertop ukuran 10 x10 cm
sebanyak 1 (satu) buah dapat tercapai.

Gambar III. 2 Hasil pembuatan aggregate ringan dan bahan bangunan ringan serta hasil
pembuatan countertop
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b.2. Litbang keramik maju :
(1) Sintesis Komposit Magnetit-Petalit untuk Alat Masak dengan Microwave yang
Hemat Energi
Komposit magnetit petalit untuk alat masak dengan microwave telah disintesis dari
bahan baku berupa alumina, silika, litium karbonat dan magnetit. Penyiapan petalit
dilakukan dengan membuat 3 (tiga) variasi komposisi 1 mol Al 2O3, 3 mol Li2CO3 dan 816 mol SiO2, sedangkan pembuatan komposit dilakukan pada perbandingan petalitmagnetit 80:20. Pembentukan komposit dilakukan dengaan press hydraulic untuk
prototipe berbentuk pellet dengan perekat CMC. Pembakaran dengan menggunakan
tungku listrik pada suhu 1100°C. Hasil yang diperoleh dari analisis XRD menunjukkan
bahwa komposisi 12 mol SiO2 memberikan puncak petalit yang paling tajam dengan
puncak mineral lain spodumene yang paling rendah. Komposisi tersebut juga
memberikan sifat tahan kejut suhu dan morfologi berupa flake. Hasil komposit petalitmagnetit juga memberikan sifat tahan kejut suhu dan mineral Fe3O4. Penelitian perlu
ditindaklanjuti dengan membuat prototipe berupa lempengan untuk menentukan
sifat termal dan energi pada gelombang mikro.
Output yang ditargetkan berupa 3 (tiga) buah test piece komposit dapat tercapai.

Gambar III. 3 Hasil penelitian dan benda contoh petalit

(2) Pembuatan Keramik Magnetik Jenis Barium Ferrite untuk Komponen Elektronik
Metode yang digunakan dalam pembuatan magnet Barium Ferrite ini adalah
metalurgi serbuk yang dinilai lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Bahan yang
digunakan adalah Fe2O3 p.a. dan BaCO3 p.a. yang dicampur secara basah dengan
menggunakan larutan amoniak. Dibuat 3 variasi komposisi perbandingan mol yang
berbeda yaitu 1:5, 1:6 dan 1:8. Proses kompaksi juga divariasikan pada tekanan 200
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Kg/cm2, 350 Kg/cm2 dan 400 Kg/cm2. Kalsinasi dilakukan pada suhu 1000 oC dengan
waktu penahanan 1 jam. Sintering telah dicoba dilakukan pada 2 suhu yang berbeda,
yaitu 1100 oC di tungku listrik dan 1200 oC di tungku gas. Hasil yang baik didapatkan
dari sintering pada suhu 1100 oC di tungku listrik dengan lama penahanan 1 jam.
Sampel hasil sintering kemudian dikarakterisasi untuk mengetahui sifat magnetnya
dari kurva histeresis yang didapatkan dari hasil uji dengan alat Permagraph Magnet
Physik dan karakterisasi SEM dan XRD untuk mengetahui pembentukan kristal magnet
barium ferrite. Dari hasil karakterisasi diperoleh bahwa hasil terbaik diperoleh untuk
komposisi bahan 1:6 dalam kondisi proses kompaksi 400 Kg/cm 2.
Output yang ditargetkan berupa contoh uji magnet barium ferrite sebanyak 20 buah
dapat tercapai. Outcome/hasil penelitian tersebut juga telah disosialisasikan ke salah
satu industri pengguna yaitu PT. Polytron.

Gambar III. 4 Sampel magnet Barium Ferrite sintering suhu 1200oC dan sampel magnet
Barium Ferrite kode A 211 dan B3511

(3) Pembuatan Keramik Biomorphic Carbide dari Prekursor Arang Kayu Rotan untuk
Aplikasi Elemen Pemanas
Metode yang digunakan dalam pembuatan elemen pemanas Silicon Carbide ini adalah
metoda impregnasi larutan nano silika ke dalam arang kayu rotan berpori. Bahan yang
digunakan adalah waterglass p.a. dan asam asetat p.a. yang dicampur secara basah
untuk membentuk larutan nano silika. Dibuat 4 variasi komposisi mol waterglass yang
berbeda yaitu 0,2, 0,5, 1 dan 10 M. Proses impregnasi dilakukan dalam keadaan
vakum. Karbonisasi dilakukan pada suhu 500, 600, 700 dan 800 oC.. Sintering telah
dilakukan pada suhu 1500oC dengan 2 waktu penahanan suhu yang berbeda, yaitu 1
jam dan 3 jam dalam tungku gas sistem reduksi. Hasil yang baik didapatkan dari
sintering pada suhu 1500 oC dengan lama penahanan 3 jam. Sampel hasil sintering

LAKIP BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2013

30

kemudian dikarakterisasi XRD, X-Ray Mapping, SEM dan TEM untuk mengetahui
pembentukan kristal Silicon Carbide

Output yang ditargetkan berupa contoh elemen pemanas SiC dengan ukuran p x d =
15 cm x 5 cm sebanyak 5 buah dapat tercapai. Hasil penelitian tersebut juga telah
disosialisasikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Propinsi
Jawa Barat.

Gambar III. 5 Hasil sampel yang sudah di coating waterglass dan hasil pembakaran sampel
yang diimpregnasi dengan 1 M waterglass pada temperatur 15000C (dilapis waterglass)

(4) Pembuatan Komposit Korundum -Titanium Karbide (Al2O3-TIC) Sebagai Bahan Baku
"Abrasive"
Pembuatan Komposit Korundum - Titanium Karbida (Al2O3-TIC) sebagai Bahan Baku
“Abrasive” merupakan kegiatan yang telah dilakukan dengan penggabungan sistem
komposit dari campuran Alumina dan Titania yang diproses / sintesis dalam bentuk
Korundum - Titanium Karbida melalui reaksi aluminothermik. Komposit dari kedua
material keramik tersebut (komposit Al 2O3-TiC) diharapkan dapat memiliki sifat yang
lebih unggul dari jenis abrasive lain. Komposit dibuat dengan mereaksikan Al(OH) 3 ,
Al2O3 dan serbuk logam Al sebagai sumber Al, TiO2 dan Ti(OH)4 sebagai sumber Ti dan
Sukrosa sebagai sumber Karbon dengan variasi kondisi asam, netral dan basa serta
variasi temperature pembakaran secara reduksi pada suhu 1000 °C, 1300 °C dan 1450
°C. Dari 4 komposisi yang dihasilkan komposisi 3 merupakan komposisi yang terbaik
dilihat dari segi fisik berwarna abu-abu tua yang tidak mengurai (adanya karbon
bebas) saat kalsinasi pada suhu 800 °C. Dari hasil XRD terlihat terdapat 4 mineral
utama yang dihasilkan yaitu Korundum, Rutil, Anatase dan Aluminum Titanium Oksida,
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walaupun fasa Titanium Karbida (TiC) pada komposit tersebut muncul dengan
intensitas puncak yang sangat lemah sehingga tidak teridentifikasi dengan baik. Hal ini
dikuatkan dari hasil SEM Mapping dan SEM X-Ray intensitas puncak yang cukup tinggi
dari elemen Aluminum, Titanium dan Karbon pada suhu sintering optimal 1450 oC.
Komposisi yang diperoleh dari analisis SEM X-Ray secara kuantitatif terhadap
komposit Al2O3 -TiC (K-3) adalah : Al2O3 18,74 %, TiO2 69,36 %, dan C 5,56 %.

Output yang ditargetkan berupa powder bahan abrasive sebanyak 2 kg dengan
spesifikasi yang telah diketahui tidak dapat tercapai. Pencapaian dari hasil penelitian
ini adalah powder bahan abrasive sebanyak 1,5 kg. Hal ini dikarenakan sulitnya
pengadaan beberapa bahan seperti serbuk Aluminium dan Ti(OH)4 dan juga
terbatasnya fasilitas tungku pembakaran dengan system reduksi. Outcome/hasil
penelitian tersebut juga telah disosialisasikan ke PT Daya Abrasive Indonesia di
Surabaya suatu produsen ampelas.

Gambar III. 6 Contoh uji yang dicetak dan powder hasil sintesa (K3) pada suhu 1450 oC

(5) Pengembangan Refraktori Peleburan Logam Ferrous
Telah dilakukan penelitian pembuatan refraktori untuk peleburan logam ferrous
dengan jensi keramik-karbon berbasis keramik alumina. Bahan-bahan yang digunakan
merupakan alumina berjenis tabular dan fused, karbon berjenis akif dan grafit, resin
berjenis phenol formaldehyde sebagai perekat dan campuran logam Al-S, dengan
kandungan Si 10 % sebagai antioksidan. Bahan dicampur menggunakan mixer
kemudian dibentuk dengan cetak getar dan cetak pres hidrolik untuk ukuran benda
coba 50 x 50 x 50 mm. hasil pembentukkan dibakar peda temperature 1000 oC dengan
kondisi ruang bakar reduksi. Produk hasil pembakaran diuji sifat fisikanya dan siaftsifat lainnya. Proses pembentukkan dengan cetak getar tidak dapat dilakukan karena
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bahan menjadi kering. Dan komposisi yang mengandung karbon aktif mengalami retak
baik yang dicetak getar maupun yang dicetak press hidrolik sebelum dilakukan
pembakaran. Sedangkan produk yang dicetak hidrolik dan dengan komposisi karbon
berupa grafit menunjukkan bentuk yang baik. Karakteristik hasil pembakaran
menunjukkan pori yang masih tinggi dengan hilangnya massa sekitar 3,31 smapai 5,97
% massa dan penyusutan velume yang sangat kecil sekitar 0,12 – 1,04%. Nilai CCS-nya
masih relative rendah yakni 11,33 – 13,23 MPa.
Output yang ditargetkan berupa prototipe refraktori peleburan logam ferrous berupa
sliding gate dapat tercapai.

Gambar III. 7 Produk slide gate yang mengalami kerusakan setelah diaplikasikan pada proses
peleburan logam dan benda coba mengalami retak-retak setelah 1 hari dari proses
pembentukkan

(6) Pembuatan Ceramic Foam untuk Penyaring Leburan Logam
Penggunaan ceramic foam sesungguhnya sangat luas dari penyaringan air, pemisahan
leburan logam sampai pemisahan gas-gas pada petrokimia. Karena penggunaannya
yang sangat luas maka teknologi ceramic foam baik bahan maupun proses
pembentukannya terus berkembang. Salah satunya adalah ceramic foam dengan
metode pembentukan menggunakan foam polyurethane. Pada penelitian ini, telah
dilakukan pembuatan ceramic foam dengan menggunakan variasi komposisi alumina,
TiO2 dan ZrSiO4 yang dibakar pada suhu 1500oC selama 24 jam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bubur keramik yang memiliki nilai viskositas diatas 20 Poise
dapat melekat dengan baik pada polyurethane foam. Porositas yang terbentuk untuk
semua sampel ceramic foam diatas 60%. Komposisi terbaik dimiliki oleh ceramic foam
dengan menggunakan perbandingan alumina : TiO2 : ZrSiO4 sebesar 80 : 5 : 15 yaitu
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memiliki porositas sebesar 80.3 %, kuat mekanis sebesar 3.752 MPa, dan ketahanan
terhadap kejut suhu sebanyak lima siklus. Ceramic foam yang dihasilkan telah lolos uji
permeabilitas terhadap air dan dapat digunakan sebagai filter

Output yang ditargetkan berupa prototipe ceramic foam 10x10x5 (2 buah) dapat
tercapai. Outcome/hasil penelitian tersebut juga telah diujicobakan ke Balai Besar
Logam dan Mesin di Bandung.

Gambar III. 8 Bentuk struktur makro ceramic foam komposisi CFIII

b.3. Litbang nano material :
(1) Sintesis Nano Sub Mikron Spinel MgAl2O4 (MA) sebagai Campuran Low Cement
Castable Tahan Slag
Sintesa nano-submikron spinel (MgO Al2O3) telah dilakukan dari campuran bahan
teknis dan bahan murni terlarut (garam), dengan metoda Polishing Liquid Milling Dan
Masking Gel Calsination.
Campuran bahan padat hidroksida diproses melalui penggilingan dalam media basah
dengan katalis asam sulfat ( 0- 10 % b/b) yang ditambah bahan template (masking)
sukrosa ( 3 – 20 % b/b) selama 24 jam. Pengeringan atau pengarangan ditetapkan
pada suhu 200 oC, sedang kalsinasi pada suhu yang bervariasi 700 – 1200 oC.
Serbuk nano-submikron hasil sintesa, dikarakterisasi menggunakan X-RD untuk analisa
fasa mineral, SEM/TEM untuk analisa mikrostruktur, sedangkan ukuran distribusi
partikel di analisa dengan PSA.
Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa mineral spinel terbentuk pada suhu > 1000 oC,
untuk bahan padat hidroksida teknis yang dikatalis dengan asam sulfat, sedangkan
untuk bahan murni terlarut (garam) pembentukan spinel dimulai pada suhu 700 oC.
Suhu pembentukan optimal dengan pasa mineral stabil diperoleh pada suhu 1200 oC.

LAKIP BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2013

34

Pengaruh penambhana katalis asam dan template sukrosa dapat menurunkan ukuran
partikel dan suhu pembentukan spinel. Rentang ukuran partikel dari proses pada
kondisi di atas memberikan ukuran 0 – 100 nm = 14 – 30 %, 100 – 150 nm = 37 – 62 %
dan 150 – 170 nm = 12 – 33 %.

Output yang ditargetkan berupa serbuk halus nano-submikron spinel MA > 1 Kg dapat
tercapai. Outcome/hasil penelitian tersebut juga telah disosialisasikan ke PT. Guna
Purnama di Bogor.

Gambar III. 9 Produk powder spinel (MgAl2O4) dan bahan baku dan bahan kimia untuk proses
sintesa spinel Mg Al2O4

(2) Sintesis ZnO Nano Material Untuk Pembuatan Lapis Tipis Foto Katalitik Pengolah
Limbah Berwarna

Output yang ditargetkan berupa ZnO berukuran nano 100 gram dapat tercapai.
Outcome/ hasil penelitian tersebut juga telah disosialisasikan ke Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI)

Gambar III. 10 Bahan ZnO hasil sintesis dan proses coating nano ZnO pada substrat
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b.4. Litbang perekayasaan alat :
(1) Rancang Bangun dan Rekayasa Alat Pembentuk Keramik Tubuler untuk Support
Membrane dengan Cara Cor Sentrifugal.
Telah dilakukan Perancangan Dan Pembuatan Alat cor sentrifugal untuk Pembentukan
Keramik tubular. Jenis bahan keramik yang digunakan dalam percobaan ini adalah
alumina, dengan teknik pembentukan cor .
Dari hasil pengujian yang dilakukan, didapatkan bahwa alat hasil rekayasa ini mampu
menghasilkan aliran masa cor keramik dengan proses solidifikasi yang searah sehingga
hasil coran memiliki tingkat kepadatan yang optimal.Kecepatan putar cetakan
maksimum 3000 rpm, dan hasil coran dari alumina mempunyai kuat lentur = 58,68
kg/cm2 , Susut Bakar = 1,48%, Penyerapan air = 20,75% dan keporian 29,52 %.
Output yang ditargetkan berupa alat pembentuk keramik tubuler dengan cara cor
sentrifugal sebanyak 1 (satu) unit dan contoh produk support membrane dapat
tercapai. Hasil rancangan mesin cor sentrifugal ini mampu menghasilkan aliran masa
cor keramik dengan proses solidifikasi yang searah sehingga hasil coran memiliki
tingkat kepadatan yang optimal. Kecepatan putar cetakan maksimum 3000 rpm, dan
hasil coran dari alumina mempunyai kuat lentur= 58,68kg/cm2, Susut Bakar= 1,48%,
Penyerapan air= 20,75% dan keporian 29,52%.

Gambar III. 11 . Desain alat pembentuk keramik tubuler dan hasil uji coba
pengecoran yang sudah dibakar pada suhu 1350oC
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c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
Dalam pelaksanaan program riset dan RBPI tahun 2013 ditemukan beberapa hambatan
sebagai berikut:
 Pengujian Mineralogi dan mikrostruktur tidak dapat dilaksanakan di internal BBK karena
alat XRD dan SEM rusak berat sehingga harus dikirimkan ke laboratorium lain di luar
BBK yang membutuhkan waktu proses pengujian yang cukup lama;
 Beberapa bahan dan alat pendukung penelitian sulit diperoleh, misalnya bahan ZrCl4
sebagai standar, alat spin coating, dan cetakan socket lampu.

Langkah antisipatif yang diambil yaitu:
 Penjadwalan kegiatan pengujian yang dilakukan di luar BBK dikirimkan jauh hari
sebelum penyelesaian laporan teknis;
 Mengusulkan pengadaan peralatan SEM dan XRD ke BPKIMI;
 Perencanaan pengadaan bahan dengan mengantisipasi pengadaan bahan yang sukar
diperoleh sejak proposal penelitian diajukan.

• Program Komersialisasi Hasil Riset

B

Program komersialisasi hasil riset tahun 2013 dilaksanakan melalui kegiatan pameran,
promosi dan komersialisasi hasil litbang dan Temu Usaha Industri

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
(1) Pameran dan Pemasaran Bersama
Untuk mendukung kegiatan promosi, BBK mengikuti kegiatan pameran. Kegiatan ini
merupakan ruang berinteraksi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi terbaru jasa
layanan teknis, terutama jasa layanan litbang. Pada tahun 2013, Balai Besar Keramik
mengikuti 6 (enam) kegiatan pameran dan 1 (satu) kegiatan temu usaha industri.
(i)

Pameran Hasil Litbang Unggulan
Sebagai partisipan Pameran Hasil Litbang Unggulan dengan tema ”Peran Balai Litbang
dalam Mendukung Daya Saing Industri Nasional”, yang dilaksanakan pada tanggal 9-12
April 2013 di Plasa Kementerian Perindustrian Jakarta, diselenggarakan oleh BPKIMI
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Kemenperin. Pameran internal ini diikuti oleh semua balai besar dan baristand serta
IKM binaannya.
(ii) Pameran Keramika
Sebagai partisipan Pameran Keramika yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 April
2013 di Jakarta Convention Center, diselenggarakan oleh Red Panorama Exhibition
bekerjasama dengan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia ((ASAKI). Pameran
diikuti lebih dari 200 industri manufaktur, suppliers, distributor, exporters dengan
lingkup ASEAN region dan ditargetkan ada 15.000.000 visitors. Media promosi BBK
dalam bentuk dua bahasa yaitu Inggris - Indonesia.
(iii) Pameran P3DN
Sebagai partisipan Pameran P3DN ”Karya Indonesia” 2013 yang dilaksanakan pada
tanggal 15-19 Mei 2013 di Sabuga Intitut Teknologi Bandung, diselenggarakan oleh
Direktorat Industri Kimia Hilir-Ditjen BIM Kementerian Perindustrian. Menampilkan
produk-produk dalam negeri yang berkualitas dan memenuhi Standar Nasional
Indonesia dengan TKDN yang telah atau berminat untuk diverifikasi. Pameran diikuti
oleh 200 industri termasuk instansi pemerintah dan swasta. BBK mendapat nomor
stand 116-117 dan membawa mitra industri dengan stand tersendiri yaitu PT.
Asahimas dan PT. Surya Toto tbk.BBK menampilkan beberapa jenis pelayanan teknis
beserta hasil litbang terapan dan prototipenya.Pengunjung yang datang ke stand BBK
berkisar 61orang.
(iv) Pameran Ritech Expo ke-18
Sebagai partisipan Pameran Ritech Expo ke-18 yang dilaksanakan pada tanggal29
Agustus-1 September 2-13 di TMII Jakarta, diselenggarakan oleh Kementerian Ritech
bekerjasama dengan kementrian dan instansi pemerintah lain yang terkait. BBK pada
kesempatan ini hanya mengirimkan beberapa media promosi (booklet profil balai,
jenis-jenis jasa pelayanan teknis dan leaflet hasil litbang) untuk disebarkan ke
pengunjung lewat Puskajitek BPKIMI, karena stand yang difasilitasi oleh BPKIMI adalah
stand gabungan yang menampung banyak balai sehingga lebih efektif jika promosi
dilakukan melalui media yang dapat dibagikan ke pengunjung.
(v) Pameran Produksi Indonesia (PPI) Regional
Sebagai partisipan pada Pameran Produksi Indonesia (PPI) Regional dilaksanakan pada
tanggal 26-29 September 2013 diTrans Luxury Hotel Bandung, diselenggarakan oleh
Puskom Kemenperin. PPI Regional ini terbagi menjadi 5 zone yaitu produk textile
fashion, tas dan alas kaki, makanan minuman, asesories, transportasi, elektronik. BBK
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menampilkan profil balai dalam bentuk booklet dan komputer layar sentuh yang berisi
semua jasa layanan teknis, prototipe rompi anti peluru dan keramik hias. Pengunjung
yang datang ke stand BBK sekitar 76orang.
(vi) Pameran Keramik dan Bahan Bangunan
Pameran Keramik dan Bahan Bangunan dilaksanakan pada tanggal 19-22 November
2013 di Plasa Kementrian Perindustrian Jakarta, diselenggarakan oleh Direktorat
Industri Kimia Hilir-Ditjen BIM Kementerian Perindustrian. Peserta pameran berjumlah
50 dan BBK mendapat nomor stand 6-7 dengan membawa IKM binaan yaitu
perusahaan keramik hias Sispottery milik Itong Saputra. BBK menampilkan beberapa
jasa pelayanan teknis, poster hasil litbang yang terkait tema beserta prototipe hasil
litbang terapan.Pengunjung yang datang ke stand BBK sekitar 60orang.
(vii) Pemasaran Bersama
Sebagai partisipan pada kegiatan Pemasaran bersama dengan tema ”Peningkatan
Pemanfaatan Hasil Riset dan Layanan Jasa Teknis Balai dalam Mendukung Daya Saing
Industri Nasional”, pada tanggal 13-15 November diselenggarakan oleh BPKIMI
Kemenperin di Hotel Horison Bandung. Peserta terdiri dari 7 (tujuh) Balai Besar dan 1
(satu) Baristand. Jumlah tamu undangan untuk industri secara keseluruhan berjumlah
200 peserta.

Gambar III. 12 Foto kegiatan pameran dan pemasaran bersama tahun 2013
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(2) Promosi dan komersialisasi hasil litbang
Metode yang digunakan dalam promosi dan komersialisasi hasil litbang 2013 adalah
Pengiriman beberapa media promosi dalam bentuk profil balai, booklet jenis-jenis jasa
pelayanan teknis dan leaflet hasil litbang ke Dinas Indag propinsi/ kota/ kabupaten/
UPT, kunjungan ke Dinas Indag propinsi/ kota/ kabupaten/ UPT/ industri, partisipasi
pada 6 (enam) Kegiatan pameran dalam negeri, partisipasi pada kegiatan temu usaha
industri ke-4, dan partisipasi pada media iklan buku directory.
(i) Pengiriman beberapa media promosi
Pengiriman beberapa media promosi dalam bentuk profil balai, booklet jenis-jenis
jasa pelayanan teknis dan leaflet hasil litbang ke 15 Dinas Indag Propinsi/ Kota/
Kabupaten/UPT. Adapun daftar yang dikirim korespondensi adalah sebagai berikut :
a. Dinas Perindag Propinsi Jawa Barat
b. Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Bandung
c. Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta
d. Dinas Perindag Propinsi Jawa Tengah
e. Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi D.I Yogyakarta
f.

Dinas Perindag Propinsi Baten

g. Dinas Perindag Jawa Timur
h. Dinas Perindag, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kerawang
i.

Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Malang

j.

UPT Keramik Malang

k. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya
l.

UPT Kerajinan Lamongan

m. Dinas Perindag Propinsi Bali
n. Dinas Perindag Propinsi NTB
(ii) Kunjungan ke Dinas Indag Propinsi/ Kota/ Kabupaten/ UPT/ Industri
Kegiatan yang dilakukan meliputi beberapa hal yang secara umum disampaikan dan
secara detailnya tergantung dari kompetensi inti daerah, komoditi industrinya dan
kebutuhan daerah/industri yang terkait dengan jasa pelayanan teknis yang
disediakan oleh Balai Besar Keramik.
Kegiatan menyampaikan informasi atau diskusi yang disampaikan meliputi :
a. Pemaparan/penjelasan mengenai profil, kegiatan dan kemampuan Jasa
Pelayanan Teknis Balai Besar Keramik.
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b. Memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah (Permenperind No. 46
tahun 2012) tentang pemberlakuan SNI wajib untuk produk tableware, kloset
duduk dan ubin keramik beserta juknisnya.
c. Memberikan informasi tentang jasa pelayanan teknis sertifikasi sistem mutu,
produk dan pengujian.
d. Pemaparan mengenai prosedur dan biaya Jasa Layanan Sertifikasi LSPro
Cencera, Balai Besar Keramik, serta kelebihan dan keuntungannya.
e. Hasil-hasil litbang, jenis-jenis pelatihan, konsultansi dan rancang bangun
peralatan industri yang sekiranya dibutuhkan, terkait dengan permasalahan
teknis dan manajemen yang dihadapi oleh daerah/industri.

Industri yang terpilih sesuai dengan identifikasi yang dilakukan dapat diuraikan
sebagai berikut :
1) Kunjungan ke Daerah Propinsi D.I Yogyakarta
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4–7 Juni 2013ke Dinas Perindagkop dan
UKM Yogyakarta, Dinas Perindag Koperasi Kabupaten Bantul dan Asosiasi
Pengusaha Aluminium Yogyakarta.
2) Kunjungan ke Daerah Propinsi Jawa Tengah
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26–28 Juni 2013 keDinas Perindag
Propinsi Jawa Tengah dan kunjungan ke industri IKM bata merah, IKM
keramik, gerabah dan kaca di Sukoharjo dan Semarang.
3) Kunjungan ke Daerah Propinsi Bali
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29-31 Oktober 2013 di 2 (dua) industri
IKM tableware alat makan dan minum yaitu Cevala Keramik di Ubud dan
Gaya Keramik di Tabanan Bali.
4) Kunjungan ke Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19-21 November 2013 ke Dinas Perindag
Propinsi NTB, Industri Keramik Lombok Potery, dan Sentra Industri Keramik
di Daerah Banyumalek.
(iii) Partisipasi pada Media Iklan Buku Directori
Balai Besar Keramik dalam pelaksanan kegiatan promosi dan komersialisasi juga
berpartisipasi pada Media Iklan Buku Directory ISO Indonesia Hal ini dilakukan
terkait dengan promosi sertifikasi SPPT-SNI dan SMM. Buku directory ini diikuti oleh
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200 perusahaan dan disebarkan ke industri manufaktur dan yang terkait di seluruh
Indonesia.

(3) Temu Usaha Industri
Tujuan Temu Usaha Industri (gathering) ini sendiri adalah demi terwujudnya
keharmonisan hubungan antara BBK dengan industri agar saling mendukung dan
bekerja sama yang pada akhirnya akan memberikan efek positif bagi kinerja bbk dan
industry. Acara Gathering Tahun 2013 dihadiri oleh anggota ASAKI, Institusi Litbang,
Institusi Pendidikan, Pelaku usaha industri keramik, Expert, dan para Peneliti Balai Besar
Keramik serta Pejabat Fungsional lainnya.
Materi Gathering yang disampaikan adalah yang telah memiliki TKT (Tingkat
Kesiapterapan Teknologi) dengan Nilai 6 sampai 8. Tanggapan peserta mengenai
penyelenggaraan gathering dari lembar questioner diperoleh hasilnya sebagai berikut.

Kriteria
Prospek Riset
Kaitan dengan
kegiatan
perusahaan
Manfaat hasil
riset bagi
industri
Minat untuk
kerjasama atau
memanfaatkan
hasil riset

Kategori

Persentase

Kategori

Baik

90,91%

Terkait

27,27%

Cukup
baik
Cukup
terkait

Bermanfaat

36,36%

Berminat

63,64%

Cukup
bermanfaat
Belum
berminat

Persent
ase
9,09%

Kategori
Tidak Baik

Persen
tase
0

72,73%

Tidak
Terkait

0

63,64%

Tidak
Bermanfaat

0

27,27%

Tidak
berminat

9,09%

Adapun catatan penting dalam kegiatan Gathering adalah PT Sigma Utama akan
menindaklanjuti tentang Nano PCC untuk Cat dan Asosiasi kaca tentang Nano Silika
untuk pelapis kaca anti noda.

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
a. Pameran dan Pemasaran Bersama
1) Pameran Hasil Litbang Unggulan
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Pameran internal ini diikuti oleh semua balai besar dan baristand serta IKM binaannya.
BBK menampilkan beberapa poster hasil litbang unggulan beserta media promosi jasa
pelayanan teknis. BBK membawa IKM binaan yaitu Cevala Cermics Bali. Pengunjung
yang datang dari kalangan industri, institusi pemerintah, swasta dan dunia pendidikan,
sekitar 78 orang yang mengunjungi stand BBK.
2) Pameran Keramika
Pameran diikuti lebih dari 200 industri manufaktur, suppliers, distributor, exporters
dengan lingkup ASEAN region. Media promosi BBK dalam bentuk dua bahasa yaitu
Inggris - Indonesia. Stand BBK banyak dikunjungi oleh perwakilan dari kamar dagang
atau atase negara-negara Asean, Eropa dan industri. Pengunjung yang datang ke stand
BBK sekitar 50 orang.
3) Pameran P3DN
Sebagai partisipan BBK menampilkan produk-produk dalam negeri yang berkualitas dan
memenuhi Standar Nasional Indonesia dengan TKDN yang telah atau berminat untuk
diverifikasi. Pameran diikuti oleh 200 industri termasuk instansi pemerintah dan swasta.
BBK membawa mitra industri dengan stand tersendiri yaitu PT. Asahimas dan PT. Surya
Toto tbk.BBK menampilkan beberapa jenis pelayanan teknis beserta hasil litbang
terapan dan prototipenya. Pengunjung yang datang ke stand BBK berkisar 61 orang.
4) Pameran Ritech Expo ke-18
BBK pada kesempatan ini hanya mengirimkan beberapa media promosi (booklet profil
balai, jenis-jenis jasa pelayanan teknis dan leaflet hasil litbang) untuk disebarkan ke
pengunjung lewat Puskajitek BPKIMI, karena stand yang difasilitasi oleh BPKIMI adalah
stand gabungan yang menampung banyak balai sehingga lebih efektif jika promosi
dilakukan melalui media yang dapat dibagikan ke pengunjung.
5) Pameran Produksi Indonesia (PPI) Regional
BBK menampilkan profil balai dalam bentuk booklet dan komputer layar sentuh yang
berisi semua jasa layanan teknis, prototipe rompi anti peluru dan keramik hias.
Pengunjung yang datang ke stand BBK sekitar 76 orang.
6) Pameran Keramik dan Bahan Bangunan
BBK membawa IKM binaan yaitu perusahaan keramik hias Sispottery milik Itong
Saputra. BBK menampilkan beberapa jasa pelayanan teknis, poster hasil litbang yang
terkait tema beserta prototipe hasil litbang terapan. Pengunjung yang datang ke stand
BBK sekitar 60 orang.
7) Pemasaran Bersama
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Jumlah tamu undangan untuk industri secara keseluruhan berjumlah 200 peserta. BBK
pada kegiatan ini mempromosikan profil dan jenis-jenis layanan teknis yang dibawakan
melalui presentasi oleh Kepala Balai dan menyiapkan 1 materi pendalaman diskusi yang
berjudul ”Tantangan Litbang Pemanfaatan Pasir Zirkon untuk Industri Keramik”, dimana
proses pengolahan pasir zirkon yang telah dikembangkan oleh BBK memiliki beberapa
keunggulan yang perlu diketahui oleh industri. Adapun kegiatan ini selain menjadi
media balai untuk berpromosi juga memelihara hubungan baik dengan pelanggan.
Dalam acara tersebut BBK mengundang 22 perusahaan yang sudah menjadi pelanggan
dan 1 institusi.

b. Promosi dan komersialisasi
Capaian kegiatan promosi dan komersialisasi BBK tahun 2013 meliputi:
 Terlaksananya pembuatan materi dan desain beberapa media promosi untuk promosi
dan komersialisasi jasa pelayanan teknis yaitu dalam bentuk :
-

1 judul booklet Comprof balai (225 bh)

-

5 judul booklet Jasa Pelayanan Teknis (1.125 bh)

-

10 judul leaflet Litbang, RPBI dan Jasa Pelayanan Teknis/JPT (750 bh)

-

Materi dan desain promosi pada media elektronik berupa computer layar sentuh

 Terpromosikan dan terinformasikannya kemampuan dan jenis jasa pelayanan teknis
BBK yang terbaru kepada 400 pelanggan (44,75% menjadi pelanggan baru BBK) dan
calon pelanggan jasa pelayanan teknis BBK yang potensial dalam bentuk kunjungan ke
industri/dinas/UPT dan berpartisipasi pada beberapa kegiatan pameran dan temu
usaha industri.
 Promosi dan komersialisasi dalam bentuk kunjungan industri/dinas/UPT ke 4
(empat) daerah di Indonesia yaitu Propinsi D.I Yogyakarta, Propinsi Jawa Tengah,
Propinsi Bali, dan Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Artinya pelaksanaannya
mencapai 133% melebihi dari jumlah daerah yang ditargetkan yaitu 3 (tiga) daerah di
Indonesia.
 Partisipasi pada 6 kegiatan pameran dalam negeri. Artinya pelaksanaannya mencapai
200% melebihi dari jumlah venue pameran yang ditargetkan yaitu 3 venue pameran.
 Partisipasi pada kegiatan Pemasaran Bersama di Hotel Horison Bandung yang
diselenggarakan oleh BPKIMI tercapai 26 orang dari industri yang hadir sebagai tamu
undangan (target hanya 20 orang).
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 Pelanggan baru BBK pada tahun 2013 adalah sebesar 179 pelanggan, dengan rincian
untuk masing-masing jasa pelayanan teknis adalah sebagai berikut : Sertifikasi SPPTSNI Awal 71 perusahaan;(ii) Sertifikasi SMM 8 perusahaan; (iii) Gabungan antara
Sertifikasi SPPT-SNI dan SMM 7 perusahaan; (iv) Pelatihan 7 perusahaan; (v)
Konsutansi 3 perusahaan+1institusi pendidikan/pelajar; (vi) RPBI 3 perusahaan; (vii)
Kerjasama Litbang 2 perusahaan; (viii) Pengujian diluar pelanggan LSPrO Cencera
(pelayanan eksternal) 71perusahaan (terdiri dari : pengujian saniter 2 perusahaan,
pengujian tableware 4, pengujian genteng 3 perusahaan, pengujian kaca 3, pengujian
refraktori 10, pengujian ubin 6, pengujian bahan 26, pengujian JPT lainnya 17) ; (ix)
Jasa teknis lainnya 6perusahaan. Artinya pada tahun 2013 ada peningkatan jumlah
pelanggan baru sebesar 96,23% dimana hasil capaiannya lebih tinggi dari yang
ditargetkan yaitu sebesar 5% dari base line tahun 2012 (adapun total jumlah
pelanggan BBK pada tahun 2012 adalah 186 pelanggan/perusahaan). Sampai dengan
akhir tahun 2013 jumlah total/keseluruhan pelanggan BBK (pelanggan baru dan lama)
adalah 365 pelanggan/perusahaan.
 Pelanggan loyal pada tahun 2013 terhitung selama kurun waktu 2 tahun terakhir
secara berturut-turut yaitu dari tahun 2011 s/d tahun 2013 yang masih berstatus
menggunakan jasa pelayan teknis BBK adalah sebesar 127pelanggan/perusahaan.
Artinya ada peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan presentase pelanggan
loyal antara tahun 2010 s/d tahun 2012.

Kegiatan promosi dan komersialisasi telah dapat memberikan kontribusi dalam
meningkatkan

pendapatan

PNBP

dan

sangat

bermanfaat

dalam

memelihara

kesinambungan pelanggan lama dan pertumbuhan pelanggan baru.

c. Temu Usaha Industri
Dalam kegiatan Temu Usaha Industri yang dilakukan banyak sekali tanggapan maupun saran
yang disampaikan pihak industri, seperti tercantum dalam tabel berikut :
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No

Nama Industri

Tanggapan dan Saran

1

PT. Sigma Mitra Sejati (Asrul Rulian)
Komplek Bonakarta Blok C No 1
Cilegon. Telp 0253 383653 Email
www.sigmamitrasejati.com

2

PT. Sarana Griya Lestari Keramik
(MIftah Wahyudi)
Cikarang Barat. Telp 021 88320688
Email
miftah.wahyudi@milantiles.com

Menyatakan Baik untuk Prospek Riset yang dilakukan Balai
Besar Keramik.
Berminat untuk melakukan kerjasama atau memanfaatkan
hasil riset terkait judul :
 nanomaterial (nano zirkonia, nanoalumina, nano
besi dan nano titania)
 Pengembangan refraktori untuk peleburan Baja
Bentuk kerjasama riset yang akan dilakukan berupa Uji
coba hasil riset/Aplikasi di Industri .
Saran:
Mohon hasil kuesioner ini segera ditindaklanjuti dan untuk
industry refraktori sangat menunggu substitusi bahan baku
alam/lokal
Menyatakan Baik untuk Prospek riset yang dilakukan Balai
Besar Keramik.
Berminat untuk melakukan kerjasama atau memanfaatkan
hasil riset terkait judul :
 Aplikasi Nanosilika pada ubin keramik
 Precipitated Calcium Carbonate
Bentuk kerjasama riset yang akan dilakukan berupa Uji
coba hasil riset/Aplikasi di Industri .
Saran:
Perbandingan final price dengan product import dan
kualitas
produk
pada
saat
diaplikasikan
di
lapangan/industry.
Perencanaan, interaksi antara peneliti dan pelaku industry
agar dapat sefaham dan sevisi

3

PT. Trimarga Jaya Hutama

4.

PT. Endeka Ceramics

5

PT. Asri Pancawarna

Menyatakan baik untuk prospek riset Balai Besar keramik.
Menyatakan cukup terkait dan cukup bermanfaat untuk
riset dengan judul ’ Nano Silika dari bahan baku alam pasir
kuarsa’ dan ‘Riset nanomaterial (nano zirkonia,
nanoalumina, nano besi dan nano titania)
Telepon : 5918563 Tangerang Banten
Menyatakan bahwa Prospek Riset cukup baik
Memiliki keterkaitan dengan judul :
- Aplikasi Nano Silika pada Ubin Keramik
- Kegiatan Riset Nanomaterial
- Bersedia untuk sharing informasi
Saran :
Membuat acara seperti ini lebih intensif sehingga
mengurangi missing link/informasi antara Balitbang dan
Industri dengan produk penelitian yang lebih aplikatif dan
competitif
Menyatakan Baik untuk Prospek Riset yang dilakukan Balai
Besar Keramik.
Berminat untuk melakukan kerjasama atau memanfaatkan
hasil riset terkait judul :
- Nano Silika dari bahan baku alam pasir kuarsa
- Pemanfaatan limbah polish ubin keramik
Menyatakan terkait untuk kegiatan hasil Riset dengan judul
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- Nano Silika dari bahan baku alam pasir kuarsa
- Kegiatan Nanomaterial
- Kegiatan Riset Aplikasi Nano Silika pada Ubin Keramik
- Pemanfaatan Limbah Polish Ubin Keramik
Bentuk kerjasama riset yang akan dilakukan berupa Uji
coba hasil riset/Aplikasi di Industri .
Saran:
Pertemuan yang baik sekali untuk saling tukar informasi
tentang new technologi.
6

PT. American Standard Indonesia

7

PT. Asi

Menyatakan Baik untuk Prospek Riset
Hasil Riset Balai Besar Keramik Bermanfaat dan
Menyatakan Cukup Terkait untuk Riset dengan Judul :
- Nano Silika dari bahan baku alam pasir kuarsa
- Kegiatan Nanomaterial
- Kegiatan Riset Aplikasi Nano Silika pada Ubin Keramik
- Pemanfaatan Limbah Polish Ubin Keramik
Bentuk Kerja sama :
- Prospek Riset
- Kaitan dengan kegiatan perusahaan
- Manfaat hasil riset bagi industry
Saran :
Riset Model Kloset yang biasa diterima pasar Indonesia
untuk: Riview & Revisi SNI Closet Duduk khususnya untuk
dimensi untuk melihat keinginan pasar
Menyatakan Baik untuk Prospek Riset
Menyatakan hasil Riset Balai Besar Keramik bermanfaat
dan
Menyatak Cukup Terkait untuk Riset dengan Judul :
- Nano Silika dari Bahan Baku Alam
- Riset PCC (Precipitated Calcium Carbonat)
Berminat kerjasama dengan judul
- Riset PCC (Precipitated Calcium Carbonat)
( Sharing informasi)
Saran :
- Dari Riset yang ada untuk Industri Sanitary ware
sangat minim .
- Informasi mengenai bahan baku local kurang
- Kalau bias sharing informasi dan Riset yang dilakukan
bias melalui majalah atau dll.
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C

• Program Pengembangan Pusat Inovasi Teknologi

Program Pengembangan Pusat Inovasi Teknologi terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu
Penyebarluasan hasil litbang melalui pengembangan keramik fungsional di Yogyakarta (Pusat
Inovasi Keramik Yogyakarta tahap V) dan Pengembangan keramik fungsional di Plered.

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
(1) Penyebarluasan hasil litbang melalui pengembangan keramik fungsional di
Yogyakarta (Pusat Inovasi Keramik Yogyakarta tahap V)
Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan hasil litbang keramik fungsional di Yogyakarta
adalah gambar berikut :
a. Identifikasi Masalah
Hasil yang telah kita dapatkan yaitu bahwa mereka menghadapi permasalahan
dalam hal bahan baku, diantaranya adalah :


Deposit bahan baku di Yogyakarta dan sekitarnya yang mulai terbatas
sehingga memungkinkan bagi mereka untuk mendatangkan bahan baku dari
luar Yogyakarta.



Kondisi sumber bahan baku (tanah) yang tidak stabil, hal ini memang lebih
disebabkan oleh kondisi tanah yang berbeda-beda walaupun didatangkan dari
daerah yang sama.



Bahan baku yang dihasilkan oleh perajin bahan baku yang tidak stabil, hal ini
dapat disebabkan karena pengolahan bahan baku yang kurang baik ataupun
komposisi bahan baku yang kurang tepat.

b. Pengumpulan Data dan Informasi
Dalam upaya pengumpulan data dan informasi ini maka kegiatan yang dilakukan
adalah mengkaji kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Yogyakarta baik
yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pusat Inovasi Keramik Yogyakarta (PIKY)
maupun kegiatan-kegiatan sebelum adanya PIKY.
c. Pengolahan Data
Dari hasil pengolahan data ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan awal
diantaranya yaitu :
1) Penggunaan bahan baku alternatif yang dapat dipergunakan sebagai bahan
baku keramik dengan kualitas yang bagus dapat didatangkan dari Sukabumi
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Jawa Barat, Pacitan Jawa Tengah, Singkawang, Godean, Purwokerto dan
Kalimantan.
2) Kondisi sumber bahan baku yang berbeda-beda tentunya akan mempengaruhi
pada kualitas keramik yang dihasilkan sehingga usaha yang perlu dilakukan
untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengatur komposisi yang paling
pas.
3) Bahan baku keramik yang dihasilkan tidak stabil dapat berpengaruh juga pada
hasil yang diperoleh. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kondisi tidak
stabilnya bahan baku yang dihasilkan karena proses pengolahan bahan baku
yang kurang baik dari perajin bahan baku serta komposisi bahan baku yang
kurang tepat.
d. Uji Coba
Uji coba ini lebih diutamakan pada proses pengolahan bahan baku dan pembuatan
konposisi yang tepat untuk penggunaan bahan baku keramik. Pada proses
pembuatan benda coba ini dilakukan uji coba dengan menggunakan bahan baku
gerabah yang berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya. Adapun bahan baku yang
telah diambil contohnya adalah dari Mangunan, Godean, Kasongan dan
Bangunjiwo.
e. Pelaksanaan Pembuatan Benda Coba
Langkah – langkah yang dikerjakan dalam pembuatan prototipe adalah:
Preparasi bahan baku, penyiapan masa bodi, pembentukan prototipe berupa
benda coba, dan pembakaran.
f.

Sosialisasi Hasil Litbang
Kegiatan Sosialisasi Hasil Litbang Melalui Inovasi Teknologi Pengolahan Bahan Baku
Keramik (Pusat Inovasi Keramik Yogyakarta Tahap V) dilaksanakan di Pondok Gajah,
Bantul, Yogyakarta. Pelatihan dilaksanakan selama dua (2) hari mulai dari tanggal
3 Juli sampai dengan 4 Juli 2013 dengan diikuti oleh dua puluh (20) orang peserta.

(2) Pengembangan Keramik Fungsional di Plered
Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan hasil litbang keramik fungsional di Yogyakarta
meliputi: Survei lokasi, identifikasi sumber- sumber informasi bahan baku keramik
local, Karakterisasi bahan, Preparasi bahan, Penyiapan komposisi, Uji komposisi dan
Pembuatan prototip. Telah dilakukan uji coba terhadap bahan baku yang berasal dari
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Plered dan sekitarnya. Bahan baku diambil dari daerah Gunung Cupu, Gunung Kacapi,
Cibodas, Sandaan dan Pasir Pining.
Sosialisasi Pengembangan Keramik Fungsional di Plered dilaksanakan di UPTD Litbang
Keramik Plered yang dilaksanakan selama dua (2) hari dari tanggal 27 - 28 Agustus
2013 dengan jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta dari IKM keramik
Plered dan sekitarnya.

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Penyebarluasan hasil litbang melalui pengembangan keramik fungsional di
Yogyakarta (Pusat Inovasi Keramik Yogyakarta tahap V)
Output yang ditargetkan yaitu 1 (satu) kegiatan pelatihan dan jumlah peserta
pelatihan sebanyak 20 orang dapat tercapai. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
sosialisasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan kegiatan
dapat diterima dengan baik. Evalusi dilakukan dengan mendatangi kembali beberapa
perajin keramik hias di yogyakarta dan sekitarnya. Dari beberapa perajin yang kita
temui maka didapatkan beberapa hal sebagai berikut :
-

Permasalahan bahan baku yang selama ini didapatkan oleh perajin keramik di
daerah kasongan yang berubah ubah dapat teratasi dengan pencampuran
komposisi yang berimbang, hal ini sesuai dengan apa yang telah didapatkan pada
saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

-

Perajin pembuat bahan baku yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi telah
sepakat untuk membuat bahan baku yang lebih standar dengan menggunakan
komposisi–komposisi bahan baku yang telah didapat selama kegiatan sosialisasi.

-

Timbulnya pembuat bahan baku keramik baru sebagai penopang untuk
mensuplai kebutuhan bahan baku keramik.

Dari beberapa uaraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat
bermanfaat bagi perajin keramik maupun pembuat bahan baku khususnya di
yogyakarta dan sekitarnya.
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Gambar III. 13 Kegiatan sosialisasi hasil litbang di acara Penyebarluasan hasil litbang melalui
pengembangan keramik fungsional di Yogyakarta

(2) Pengembangan Keramik Fungsional di Plered
Output yang ditargetkan yaitu 2 (dua) kegiatan pelatihan dan jumlah peserta
pelatihan sebanyak 15 orang dapat tercapai. Melalui sosialisasi ini maka pemahaman
dan pengetahuan perajin keramik hias Plered menjadi terbuka bahwa potensi bahan
baku yang ada disekitar Plered dapat digunakan sebagai bahan massa casting. Terkait
dengan arahan pencapaian massa casting, bahan Sandaan cukup menjadi jawaban.
Penambahan bahan-bahan lain pada Sandaan guna meningkatkan kwalitas perlu
dilakukan sehingga bahan Sandaan betul-betul sempurna sebagai bodi keramik, baik
casting maupun plastis.

Gambar III. 14 Suasana saat sosialisasi Pengembangan Keramik Fungsional di Plered dan uji
coba tanah Sandaan dengan Teknik Slip Casting
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Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
Sasaran 2
•Mengembangkan R & D di instansi dan industri
Pencapaian target kinerja atas sasaran 2 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Kerjasama R&D instansi dengan industri
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah

Target

Realisasi

Persentase

2 kerjasama

2 kerjasama

100%

5 persen

33 persen

660 %

Tapkin

bisa diuji di laboratorium

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja kerjasama R&D instansi dengan industri telah sesuai
target.
Pada tahun 2013 ini BBK telah menjalin kerjasama R&D instansi dengan beberapa
industri, yaitu:
1. Kerjasama dengan PT. Sorini Agro Asia Corporindo “ Pemanfaatan limbah
diatomeous earth untuk bata ringan”
2. Kerjasama dengan LIPI tentang riset pengembangan baterai sekunder lithium
untuk kendaraan ramah lingkungan (mobil listrik) dalam Program Insentif Riset
Sinas Kemenristek Tahun 2013.
Kerjasama tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Fisika
LIPI, Nomor: 0171/IPT.1/KS/II/2013.

 Tingkat capaian indikator kinerja peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa
diuji di laboratorium telah melebihi dari target yang ditentukan.
Pada tahun 2012 terdapat 12 produk yang bisa diuji, pada tahun 2013 terdapat 4
penambahan jenis produk yang bisa diuji meliputi: kaca hemat energi, kaca reflektif,
kaca cermin dan kaca blok.
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Untuk mencapai indikator kinerja peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji
di laboratorium, program telah ditetapkan di tahun 2013 yaitu program pengembangan
kelembagaan.

A

• Program Pengembangan Kelembagaan

Kegiatan untuk mencapai program pengembangan kelembagaan adalah penambahan
ruang lingkup blok kaca LPBBK dan akreditasi laboratorium kalibrasi.

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
(1) Penambahan Ruang Lingkup Kaca Blok LPBBK
Telah dilaksanakan kegiatan penambahan ruang lingkup kaca blok LPBBK meliputi :
a) Penyiapan Dokumen Mutu Laboratorium
b) Inventarisasi Jenis Uji
c) Studi banding
d) Inventarisasi Peralatan Uji
e) Penyiapan Sarana
f)

Pelatihan Personil

g) Program Kalibrasi Peralatan Uji
h) Uji Coba Peralatan, Pengujian dan Verifikasi Peralatan Uji
i)

Uji Banding Antar Laboratorium Sejenis dan Uji Kehandalan Personil

j)

Pelaksanaan Survailen dan Pengajuan Perluas Lingkup LPBBK

Gambar III. 15 Peralatan uji yang digunakan: spektophotometer UV Vis-NIR
dan digital angle level
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(2) Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
Telah dilaksanakan kegiatan akreditasi laboratorium kalibrasi meliputi :
a) Persiapan dokumen mutu
b) Peralatan Kalibrasi
c) Ruang Lingkup Kalibrasi
Ruang lingkup kalibrasi yang diajukan untuk akreditasi Laboratorium Kalibrasi
Balai Besar Keramik ( LKBBK ) ke KAN adalah sebagai berikut :
- Besaran Dimensi: Jangka Sorong dengan range 0 – 200 mm
- Besaran Massa : Timbangan Elektronik dengan kapasitas 0 – 5000 g
- Besaran Temperatur : Oven 0 o–300 o C, Tanur / Furnace 0 o –800 o C, dan
Waterbath 0 –100 o C
- Besaran Alat – alat Gelas Volumetri : Buret 0 – 50 ml, Labu Ukur 0 – 5000 ml,
Pipet Ukur 0 – 100 ml, Pipet Seukuran 0 – 250 ml, dan Gelas Ukur 0– 5000 ml.
- Besaran Gaya : Mesin Kuat Lentur dengan range 0–1000 kg dan 0–50000 kg.
d) Tata letak Ruang Kalibrasi
e) Pelatihan Personil Kalibrasi
f)

Pemenuhan syarat asesmen ke KAN

g) Pelatihan Personil

Gambar III. 16 Peralatan kalibrator yang digunakan untuk kalibrasi alat.

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Penambahan Ruang Lingkup Kaca Blok LPBBK
Surveilan oleh KAN terhadap Laboratorium Pengujian Balai Besar Keramik telah
dilakukan pada tanggal 25-26 September 2013 dan hingga saat ini LPBBK masih
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terakreditasi oleh KAN dengan nomor akreditasi LP-367-IDN yang berlaku dari 27
September 2012 hingga 26 September 2016.
Pengajuan perluasan ruang lingkup LPBBK untuk kaca blok telah dilakukan melalui surat
Kepala Balai Besar Keramik No. 2582/01/BBK/MS/X/2013 tertanggal 2 Oktober 2013.

(2) Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
Akreditasi laboratorium kalibrasi dalam proses akreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional, telah dilakukan :
o

Dokumen mutu mencakup Panduam Mutu serta Prosedur Mutu, Instruksi Kerja,
Lembar Kerja.

o

Permohonan akreditasi (registrasi) ke KAN, verifikasi peralatan standar kalibrasi.

o

Pelatihan personel kalibrasi.

o

Uji banding dan program uji banding tahun 2014.

o

Hasil Audit Kelayakan ke 3 dan tindakan perbaikannya.

Ruang laboratorium kalibrasi yang dilengkapi dengan peralatan dan teknisi yang cukup
memadai untuk dilakukan akreditasi oleh KAN.

Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

Sasaran 3
•Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Pencapaian target kinerja atas sasaran 3 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Tingkat kepuasan pelanggan

Target
Tapkin
4,5 indeks

Realisasi

Persentase

3,94 indeks

87,64%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan telah mendekati target
yang ditetapkan di tahun 2013.
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A

• Program Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Kegiatan untuk mencapai tujuan program monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan
yaitu survei untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan.

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
(1) Survei untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan
Berdasarkan survei kepuasan pelanggan terhadap jasa layanan yang diberikan Balai
Besar Keramik dengan menggunakan kuesioner indeks kepuasan pelanggan diperoleh
indeks kepuasan pelanggan sebesar 3,94 (87,64%) dari target 4,5 berdasarkan skala 1-5.
Namun pencapaian survei kepuasan pelanggan di tahun 2013 ini mengalami
peningkatan dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2012 yang bernilai 3,8. Nilai
tersebut diperoleh berdasarkan jumlah kuesioner kepuasan pelanggan yang masuk dari
semua jasa layanan.

Tabel III. 1 Data indeks kepuasan pelanggan BBK tahun 2013
No

Jasa Layanan

Target

Realisasi

Persentase

(%)

(%)

Capaian

1.

Pengujian

4,5

3,25

72,22

2.

Sertifikasi :

4,5

4,30

95,56

3

Pelatihan

4,5

4,11

91,33

4

RBPI

4,5

3,89

86,44

5

Konsultasi

4,5

4,17

92,67

Rata-rata

4,5

3,94

87,64

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Survei untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan
Berdasarkan data realisasi persentase 87,64%, secara kepuasan pelanggan Balai Besar
Keramik mendapat skala “memuaskan”. Nilai yang diperoleh dari angka Persentase
tersebut memacu Balai Besar Keramik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
lagi. Adapun langkah antisipatif yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang adalah
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dengan terus meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan
kepercayaan dan mencapai kepuasan pelanggan.

Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
Sasaran 4
•Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan
dan staf
Pencapaian target kinerja atas sasaran 4 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Terbangunnya sistem pengendalian intern di

Target
Tapkin
1 satker

Realisasi

Persentase

1 satker

100%

unit kerja (satker)

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
Tingkat capaian indikator kinerja terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja
(satker) telah sesuai target.

A

• Program Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kegiatan untuk mencapai tujuan program Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu
kegiatan sistem pengendalian intern pemerintah Balai Besar Keramik tahun 2013.

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
(1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pada tahun 2013, manajemen Balai Besar Keramik mulai mensosialisasikan Sistem
Pengendalian intern. Di awal tahun 2013, manajemen merencanakan untuk melakukan
soisalisasi Sistem Pengendalian intern secara bertahap, yaitu sosialisasi kepada seluruh
pejabat Eselon II dan Eselon III (dilakukan melalui diklat dari pusat), sosialisasi kepada
seluruh pejabat struktural (sosialisasi dengan mengundang narasumber dari
InspektoratJenderal) dan sosialisasi kepada seluruh pegawai Balai Besar Keramik.
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b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem pengendalian yang diterapkan, dilakukan untuk pencapaian tujuan dalam hal
keandalan pelaporan keuangan, wujud ketaatan terhadap undang-undang, dan
peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sistem
pengendalian intern meliputi struktur organisasi, pengendalian anggaran, biaya standar,
program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern dengan menggunakan metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset BMN BBK, mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, sehingga dapat mendorong efisiensi dan
mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Dengan

menetapkan

serta

menerapkan pengendalian internal maka organisasi mampu mencapai tujuan dan
meminimalkan resiko. Sebagai hasil dari

ditetapkannnya pengendalaian

internal

dalam sisten informasi akuntansi adalah dihasilkannya informasi akuntansi yang
berkualitas dan dapat di audit.
Dilihat dari tujuan tersebut di atas, sistem pengendalian intern yang dilakukan
oleh BBK didasarkan pada prinsip yang berlaku. Balai Besar Keramik melakukan
pengendalian elemen-elemen yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian
Intern, yaitu:
1. Pengendalian Lingkungan
2. Penilaian Resiko
3. Pengendalian Kegiatan
4. Informasi & Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BBK pada tahun 2013 ini merupakan tahun
pertama sistem tersebut diterapkan. Oleh karena itu perlu dipelajari lebih dalam lagi mengenai
sistem tersebut. Sosialisasi dari Irjen Kemenperin masih sangat dibutuhkan untuk menyamakan
persepsi penerapan SPI di masing-masing satker atau unit kerja. Sosialisasi dan implementasi
SPIP di BBK masih sangat terbatas pada tingkat manajemen, belum mencakup ke seluruh
pegawai.
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Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)

Sasaran 5
•Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten
Pencapaian target kinerja atas sasaran 5 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Target

Indikator Kinerja

Realisasi

Persentase

3 indeks

3,2

106,67

90 persen

87

96,67

Tapkin

Standar kompetensi SDM aparatur
SDM aparatur yang kompeten

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja standar kompetensi SDM aparatur sudah mencapai
target dengan nilai indeks 3,2.
 Tingkat capaian indikator kinerja SDM aparatur yang kompeten masih dibawah 90 %
dan perlu ditingkatkan lagi di tahun mendatang

Beberapa

program

juga

telah

ditetapkan

untuk

mencapai

sasaran

”

Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten”, antara lain: Peningkatan
kompetensi personil pengujian, sertifikasi dan kalibrasi; Peningkatan kompetensi personil
administrasi, litbang dan IT; Pendidikan dan pelatihan fungsional peneliti; dan Pembinaan SDM
dalam rangka pengembangan manajemen dasar kepemimpinan personil.

(1) Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
Selama tahun 2013, telah dilaksanakan beberapa pelatihan terkait dengan peningkatan
kompetensi personil di Bidang Paskal. Pelatihan yang diikuti oleh SDM BBK adalah
sebagai berikut:
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Tabel III.2 Jenis Pelatihan yang diikuti Personil PASKAL
No

Diklat

Jumlah SDM

1

Auditor/ lead auditor ISO 9001:2008

20

3

Petugas Pengambil Contoh

14

4

Pemahaman dan internal audit SNI ISO/IEC 17025:2005

27

5

Ketidakpastian pengukuran pengujian & kalibrasi

15

6

Metodologi penulisan ilmiah & Peneliti on-line

20

7

ISO/IEC 17065:2012

20

8

ISO 19011:2005

27
Total

143

(2) Peningkatan Kompetensi Personil Administrasi, Litbang dan IT
Pada tahun 2013, telah dilaksanakan beberapa pelatihan terkait dengan peningkatan
kompetensi personil di Bidang Administrasi, Litbang dan IT. Di bidang administrasi,
pelatihan yang diikuti oleh SDM BBK adalah pelatihan yang terkait dengan sertifikasi
pengadaan barang/jasa, dan diklat bendahara pengeluaran.

Tabel III.3 Jenis Pelatihan yang diikuti Personil Administrasi, Litbang, IT
No
1

Diklat

Jumlah SDM

Comodity small and medium enterprises development and

2

promotion
2

code igniter

6

3

Sistem Industri I

2

(3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti
Pada tahun 2013, telah dilaksanakan pelatihan fungsional peneliti sebanyak 1 (satu)
orang pegawai.
(4) Pembinaan SDM dalam rangka pengembangan manajemen dasar kepemimpinan
personil
Telah dilaksanakan kegiatan pemberian motivasi dan outbond kepada pegawai BBK.
Kegiatan ini dilaksanakan di Tea Garden Resort dan Capolaga Adventure Camp Subang
pada tanggal 30–31 Agustus 2013 dan diikuti oleh 132 (seratus tiga puluh dua) orang
pegawai. Konsep kegiatan Pembinaan SDM dalam Rangka Pengembangan Manajemen
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Dasar Kepemimpinan Personil BBK

adalah team building, character building dan

leadership.
Dalam kegiatan Pembinaan SDM dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar
Kepemimpinan Personil Balai Besar Keramik melalui motivator peningkatan ESQ dan
outbond di alam terbuka, memang tidak mungkin dapat 100 Persentase mengubah
kecerdasan emosional seseorang hanya dengan kegiatan yang dilakukan 1 sampai 2 hari
saja. Namun, acara motivator ESQ dan kegiatan outbound training terutama yang
dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu bisa menjadi starting point (titik pijak) bagi
seseorang untuk menemukan konsep diri dan perilaku yang lebih baik pada hari-hari
berikutnya. Dengan konsep-konsep interaksi antara para peserta dan dengan alam,
melalui kegiatan simulasi di alam terbuka, dapat memberikan suasana yang kondusif
untuk membentuk sikap, cara berfikir, dan persepsi kreatif dan positif dari setiap
peserta outbound guna membentuk rasa kebersamaan, keterbukaan, toleransi, dan
kepekaan yang mendalam yang pada harapannya akan mampu memberikan semangat,
inisatif, dan pola pemberdayaan baru dalam pekerjaannya. Melalui simulasi outdoor
activities ini, peserta diharapkan akan mampu mengembangkan potensi diri, baik secara
individu (personal development), maupun dalam kekompakan tim (team development)
dengan melakukan interaksi dalam bentuk komunikasi yang efektif, manajemen konflik,
kompetisi, kepemimpinan, manajemen resiko, dan pengambilan keputusan serta
inisiatif.
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Gambar III.17 Dokumentasi pelaksanaan outbond dan penyampaian materi motivasi dan ESQ

Dalam pelaksanaan sasaran peningkatan kompetensi sumber daya manusia tahun 2013
ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:


Kurangnya informasi mengenai penyelenggaraan pelatihan eksternal.

Langkah antisipatif yang diambil yaitu:


Bagian yang menangani SDM lebih pro aktif dalam mencari informasi mengenai
penyelenggaraan pelatihan yang dibutuhkan.

Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
Sasaran 6
•Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis
Pencapaian target kinerja atas sasaran 6 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Mempertahankan status akreditasi sistem
manajemen mutu

Target
Tapkin
1 Satker

Realisasi

Persentase

1 Satker

100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja mempertahankan status akreditasi sistem
manajemen mutu telah sesuai target.
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Program telah ditetapkan untuk mencapai sasaran ”Mempertahankan status akreditasi
sistem manajemen mutu”, yaitu : Program Pengembangan Sistem Manajemen dan
Administrasi.

A

• Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi
Kegiatan untuk mencapai program pengembangan sistem manajemen dan administrasi

berupa : Perluasan Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008 dan
Survailen/Reasesmen/Reakreditasi

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
(1) Perluasan Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian terpeliharanya
dan berkembangnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di BBK,
meliputi:
a. Kaji Ulang Manajemen
Kaji Ulang Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 dan
akan dilaksanakan Kaji Ulang Manajemen secara berkala untuk tahun
berikutnya.
b. Pengawasan Berkala ( Survailen )
Survailen dari TUV-NORD telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2013 dan
akan dilaksanakan kegiatan pengawasan berkala (survailen) ke 2 pada periode
yang akan datang.
c. Pelatihan QMS Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008
Pelatihan QMS Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008 dalam rangka pencetakan
auditor auditor baru guna memenuhi tingginya permintaan layanan sertifikasi
produk telah dilaksanakan pada 22-26 April 2013 untuk pegawai Balai Besar
Keramik. Hasil yang diharapkan dari pelatihan tersebut yaitu selain
meningkatkan pemahaman tentang penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008, juga agar fokus pada pelanggan terutama pelanggan sertifikasi
produk dapat meningkat. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan tersebut
adalah tercetak 6 auditor baru dan setelah ujian ulang pada Juli 2013, tercetak
5 auditor baru. Jadi total selama tahun 2013 terdapat 11 auditor baru.
d. Internal Audit Tahun 2013
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Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkelanjutan
dari penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Balai Besar Keramik,
maka dilaksanakan internal audit tahun 2013 pada tanggal 29 Juli - 2 September
2013.
Pelaksanaan internal audit tahun 2013 dengan temuan audit pada bidang
PASKAL 10 terdapat 1 (satu) minor dan 1 (satu) observasi. Bagian Tata Usaha
terdapat 2 (dua) minor dan 3 (tiga) observasi. Bidang PJT terdapat 1 (satu)
observasi, pada bidang PKAT terdapat 1 (satu) minor dan 1 (satu) observasi.
Sementara untuk bidang SRS terdapat 1 (satu) observasi dan wakil manajemen
terdapat 1 (satu) minor.
e. Penerapan Sistem Dokumentasi secara Elektronik untuk Panduan Mutu
Dalam rangka perbaikan berkesinambungan serta sebagai tindak lanjut dari
hasil surveilen TUV Nord pada tahun 2013, maka dilaksanakan penerapan
sistem dokumentasi secara elektronik melalui laman intranet BBK yang dapat
diakses oleh seluruh pegawai BBK. Adapun penerapan sistem dokumentasi
secara elektronik ini, untuk tahun 2013 baru dilaksanakan untuk Panduan
Mutu.
f.

Persiapan Perluasan Ruang Lingkup SMM ISO 9001:2008
Untuk lebih meningkatkan kepercayaan berbagai pihak yaitu pemerintah,
pelanggan/konsumen, mitra kerja, masyarakat, dan lain-lain, maka perlu semua
bagian/bidang yang terdapat pada struktur organisasi Balai Besar Keramik
mendapatkan sertifikat sistim mutu ISO 9001:2008. Untuk tahun ini
dipersiapkan ruang lingkup Bagian Tata Usaha untuk mendapatkan sertifikat
sistim mutu ISO 9001:2008. Bagian Tata Usaha ini dipilih dikarenakan hamper
seluruh layanan internal maupun eksternal terkait dengan bagian ini.

(2) Survailen/Reasesmen/Reakreditasi
Telah dilaksanakan kegiatan survailen Balai besar Keramik oleh TUV Nord, Reasesmen
BBK QACS, survailen LSPro dan Reakreditasi LPBBK.

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Perluasan Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008
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Output yang ditargetkan berupa hasil audit internal dan tinjauan manajemen 1 (satu)
paket dapat tercapai.
Tercapainya sasaran mutu dan peningkatan kinerja Balai dan dapat dipertahankannya
sertifikat penerapan ISO 9001:2008.
(2) Survailen/Reasesmen/Reakreditasi
Output yang ditargetkan berupa sertifikat untuk lembaga sertifikasi sistem mutu,
sertifikasi produk dan laboratorium dapat tercapai. BBK-QACS mendapatkan sertifikat
ISO 17021:2011 dan LPBBK mendapatkan sertifikat akreditasi laboratorium LP-367-IDN.

Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
Sasaran 7

•Membangun sistem informasi yang terintegrasi & handal

Pencapaian target kinerja atas sasaran 7 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja

Target
Tapkin

Realisasi

Persentase
100%

Meng-upgrade sistem informasi online dan

1 paket

1 paket

sinkronisasi sistem informasi BPKIMI dengan

sistem

sistem

BBK

informasi

informasi

Pengguna yang mengakses (website)

1 jumlah

11,772

(dalam

jumlah

ribuan)

(dalam

117,72%

ribuan)

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja meng-upgrade sistem informasi online dan
sinkronisasi sistem informasi BPKIMI dengan BBK telah sesuai target.
Upgrade sistem informasi yang dilakukan adalah pada menu layanan jasa sistem
informasi Laboratorium
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Gambar Tampilan pada sistem informasi laboratorium pengujian BBK

 Tingkat capaian indikator kinerja pengguna yang mengakses (website) telah melebihi
dari target yang ditentukan, yaitu jumlah pengakses website bbk.go.id sampai dengan
31 Desember 2013 berjumlah 11772 pengakses

Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
Sasaran 8
•Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
Pencapaian target kinerja atas sasaran 8 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja

Target
Tapkin

Realisasi

Persentase

Konsistensi perencanaan dan implementasi

90 persen

102 persen

113,33%

Tingkat persetujuan rencana kegiatan

95 persen

100 persen

105,26%

85 persen

95 persen

111,76%

(zerostar)
Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan
kegiatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja konsistensi perencanaan dan implementasi, tingkat
persetujuan rencana kegiatan (zerostar) dan tingkat ketepatan waktu pelaksanaan
kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan.
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Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan, program telah ditetapkan
untuk mencapai sasaran ” kualitas perencanaan dan pelaporan”, yaitu program pengelolaan
anggaran.

A

• Program Pengelolaan Anggaran

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
(1) Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN
Sasaran

terimplementasinya

Sistem

Akuntansi

Pemerintah

melalui

kegiatan

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah dan SIMAK BMN, merupakan
kegiatan rutin instansi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan dan BMN. Kegiatan
yang dilakukan adalah input data realisasi penerimaan dan pengeluaran yang
bersumber pada SPM, SSBP dan SP2D setiap bulan dari Bendahara Pengeluaran,
Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Penerimaan. Input data piutang yang bersumber
dari Bendahara Penerimaan. Input data persediaan, sumber data dari pengelola gudang
serta pengurusan kegiatan penghapusan barang milik negara/aset. Input data mutasi
aset tetap sumber data dari pengiriman aplikasi SIMAK-BMN. Melakukan rekonsiliasi
dengan KPPN setiap awal bulan. Mengelola laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran tingkat Wilayah Jawa Barat dengan menggabungkan data dan
melakukan rekonsiliasi dengan DJPb Bandung. Kegiatan ini menggunakan beberapa
aplikasi dari Kementerian Keuangan yang saling berkaitan dan terintegrasi, seperti
aplikasi SAI, SIMAK BMN, Aplikasi Forecasting Satker, GPP serta RKAKL (yang disusun
oleh bagian perencanaan).
(2) Penyusunan Rencana Teknis BBK Th. 2014
Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis BBK Th. 2013 yang ditujukan untuk meningkatkan
kualitas program kerja BBK, baik dari aspek administratif maupun aspek substantif, juga
telah selesai dilaksanakan.
Dari aspek administratif, kegiatan penyusunan Rencana Teknis (Rentis) ini telah
memfasilitasi kegiatan perencanaan melalui penyiapan jadwal penyusunan dan sistem
seleksi TOR, kompilasi data TOR dan RAB dalam satuan 3B, penyusunan RKAKL,
pembuatan draft rencana penarikan anggaran dan draft Matriks Rencana Kinerja Th.
2013, serta penyediaan informasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan
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perumusan TOR dan RAB, seperti misalnya : format TOR, perumusan output dan
outcome, serta standar biaya umum Th. 2013.
Dari aspek substantif, kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan pengumpulan
data/informasi dari industri dan lembaga litbang untuk dapat dijadikan masukan dalam
penyusunan rencana kerja BBK di tahun mendatang.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BBK Th. 2013 dilaksanakan untuk mencatat
perkembangan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan,
mengidentifikasi

masalah

dan

penyimpangan-penyimpangan

yang

muncul,

merumuskan pemecahan masalah, serta membuat laporan kemajuan secara rutin
setiap bulan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas
dan dampak kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil
dari kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2013 dijadikan acuan untuk memperbaiki
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan meliputi monev kegiatan dan Tapkin.
Bahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tahun 2013 diperoleh dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBK Tahun Anggaran 2013, Rencana Kinerja
(Renkin), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin) Level eselon II dan
III serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang terkumpul dari setiap koordinator
pelaksana. Bahan tersebut dikompilasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi untuk dibuat
rencana yang lebih rinci untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Rencana Operasional Kegiatan (ROK) diisi secara online di Aplikasi ALKI (Aplikasi
Laporan Kegiatan Internal), Intranet Kemenperin, dan dibuat oleh masing-masing
koordinator pelaksana yang telah ditunjuk melalui SK Kepala Balai Besar Keramik No.
27/01/SK-BBK/I/2013 tanggal 15 Januari 2013. Monitoring dan evaluasi dilakukan per
bulan dan data realisasi fisik per bulan diperoleh dari masing-masing tim pelaksana
kegiatan yang diambil dari aplikasi ALKI, sedangkan realisasi keuangan diambil dari
aplikasi e-monitoring. Dari hasil monitoring dan evaluasi per bulan, disusun rekapannya
dan diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pencapaian target pada bulan berikutnya.
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b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN
Target output dari kegiatan ini yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, neraca, catatan
atas laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara pada tingkat Satker yang
sudah direkonsiliasi setiap bulan dan semester, dapat tercapai. Outcome atau hasil dari
kegiatan ini adalah semakin baiknya sistem pengelolaan dan terintegrasinya sistem
pengelolaan anggaran dengan perencanaan, menciptakan

ketransparanan laporan

kinerja instansi pemerintah kepada publik.
(2) Penyusunan Rencana Teknis BBK Th. 2014
Sebagai pertanggung-jawaban Tim Penyusunan Rencana Teknis, telah disusun rencana
kegiatan BBK Tahun 2013 dalam bentuk:
 TOR sebanyak 49 (empat puluh sembilan) judul kegiatan, yang terdiri dari TOR
penelitian sebanyak 7 (tujuh) judul, dan 42 (empat puluh dua) judul TOR non
penelitian.
 RKA-KL final dengan nilai Rp. 22.148.691.000,-, dengan perincian jumlah RM
sebesar Rp. 14.346.762.000,- dan PNP sebesar Rp. 7.801.929.000,-.
Kenaikan anggaran tahun 2013 dibanding tahun 2012, disebabkan adanya penambahan
anggaran untuk kenaikan gaji pegawai dan operasional perkantoran.

(3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Th. 2013
Sebagai pertanggung-jawaban Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2013, hasil
monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2013 dikompilasi dan disusun dalam bentuk:


Rekap Laporan Bulanan kemajuan kegiatan fisik dan keuangan selama tahun 2013
(12 bulan).



Laporan bulanan hasil monitoring Tapkin (level Eselon II dan III)



Laporan bulanan hasil analisis data dan evaluasi

Peningkatan sistem

monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan fisik memberikan

dampak positif pada realisasi keuangan.

c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
Dalam pelaksanaan program peningkatan pengelolaan anggaran, kendala yang timbul
lebih disebabkan oleh faktor internal, antara lain:


Kekurangdisiplinan para pelaksana kegiatan dalam melaporkan kemajuan kegiatan;
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Kekurangakuratan penentuan target kegiatan



Keterlambatan proses pengadaan bahan/alat yang disebabkan oleh berubahnya
spesifikasi.



Keterlambatan turunnya revisi DIPA

Langkah antisipatif yang diambil yaitu:


Membuat teguran dan mengefektifkan tindak lanjut monev



Mengkaji ulang perkiraan target kegiatan



Memberikan batas waktu bagi para koordinator dalam hal perubahan detail (revisi
internal), baik perubahan bahan yang akan dibeli, tujuan perjalanan dinas, dll;

Sasaran Strategis Renstra BPKIMI : Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)
Sasaran 9
•Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN
Pencapaian target kinerja atas sasaran 9 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Tingkat penyerapan anggaran

Target
Tapkin
95 persen

Realisasi

Persentase

91,74

96,57

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja tingkat penyerapan anggaran belum sesuai target

Sasaran Strategis Renstra Satker
Sasaran 10
•Meningkatkan penguasaan teknologi di bidang keramik dan
nanomaterial
Pencapaian target kinerja atas sasaran 10 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
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Target

Indikator Kinerja

Realisasi

Persentase

35 judul

39 judul

111,43%

1 penelitian

0 penelitian

0%

Tapkin

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
(melalui seminar dan jurnal ilmiah)
Hasil riset yang diusulkan untuk dipatenkan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja karya tulis ilmiah yang dipublikasikan (melalui
seminar dan jurnal ilmiah) telah melampaui target yang ditargetkan.
Pencapaian target indikator kinerja jumlah publikasi ilmiah mencapai 39 makalah,
yang tercantum dalam Tabel III.6 :

Tabel III. 4 Jumlah publikasi ilmiah
No

Nama Jurnal

Jenis Jurnal

Jumlah
Makalah

1

Informasi Teknologi Keramik & Gelas Vol. 1

Nasional

5

2

Informasi Teknologi Keramik & Gelas Vol. 2

Nasional

5

3

Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia Vol. 1

Nasional

5

4

Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia Vol. 2

Nasional

5

6

Prosiding Seminar Nasional Keramik XI

Nasional

14

7

Jurnal of The Australian Ceramic Society, Vol. 49,

Internasional

3

Internasional

1

Internasional

1

Number 1 & 2
8

Journal of Ceramic Processing Research, Volume 14,
Number 1, (Korea)

9

Material Science Forum, Vol. 737 (2013)
Total

39

 Tingkat capaian indikator kinerja hasil riset yang diusulkan untuk dipatenkan tidak
mencapai target.
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A

• Program Publikasi Hasil Riset

Program Publikasi Hasil Riset tahun 2013 terdiri dari 2 (tiga) kegiatan, yaitu penerbitan
majalah dan jurnal serta kegiatan diseminasi hasil litbang.

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan

(1) Penerbitan Majalah dan Jurnal
Balai Besar Keramik melalui Perpustakaan Balai Besar Keramik menerbitkan 2 (dua) bentuk
media hasil publikasi hasil riset, yaitu dalam bentuk Buletin Informasi Teknologi Keramik
dan Gelas (ITKG) dan Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia. Masing-masing media tersebut
terbit dalam 2 (dua) periode dalam setahun, yaitu di bulan Juni dan bulan Desember.

(2) Kegiatan Diseminasi Hasil Litbang dan Temu Industri
Telah dilaksanakan diseminasi hasil litbang Balai Besar Keramik dalam bentuk kegiatan
Seminar Nasional Keramik XII dengan tema “Litbang Teknologi Keramik untuk Mendukung
Program Hilirisasi” yang dilaksanakan di Park Hotel Bandung pada tanggal 11 September
2013.
Seminar Nasional Keramik XII pada tahun 2013 ini diikuti oleh peserta dari berbagai
institusi litbang, perguruan tinggi dan industri keramik berjumlah ± 124 orang yang terdiri
dari: Pejabat Struktural dan Tenaga Fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa), dari Balai Besar
Keramik 36 orang, Peneliti dari Institusi Litbang diluar BBK 20 orang, Perguruan Tinggi 18
orang, Industri Keramik 50 orang. Pada pelaksanaan Seminar Nasional Keramik XII ini
terdapat 13 makalah ilmiah yang dipresentasikan secara oral (6 makalah adalah hasil
peneliti BBK)

dan 14 makalah ilmiah yang ditampilkan secara poster (8 makalah

diantaranya adalah hasil peneliti BBK).
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Gambar III.18. Suasana dalam ruang Seminar Nasional Keramik XII

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Penerbitan Majalah Ilmiah dan Jurnal
Penerbitan Buletin Informasi Teknologi Keramik dan Gelas (ITKG) Vol 34 No. 1 bulan Juni
2013 dengan 5 judul artikel dan Vol 34 No. 2 bulan Desember 2013 dengan 5 judul artikel.
Dalam setiap edisinya majalah tersebut dicetak masing-masing sebanyak 150 (seratus lima
puluh) eksemplar.
Sedangkan penerbitan Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia (JKGI) Vol 22 No. 1 bulan Juni
2013 dengan 5 judul artikel dan Vol 22 No. 2 bulan Desember 2013 dengan 5 judul
makalah. Untuk jurnal tersebut, setiap edisinya dicetak masing-masing sebanyak 300 (tiga
ratus) eksemplar.

(2) Kegiatan Diseminasi Hasil Litbang
Output yang ditargetkan berupa jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang, makalah
sebanyak 20 (dua puluh) makalah serta Laporan Hasil Seminar Nasional Keramik XI
sebanyak 1 (satu) eksemplar dapat tercapai. Setiap makalah yang masuk untuk
berpartisipasi dalam Seminar Nasional Keramik XII diperiksa terlebih dahulu oleh dewan
penyunting, karena makalah-makalah yang lolos dan layak mengikuti kegiatan ini akan
dikumpulkan dalam bentuk prosiding, dimana prosiding Seminar Nasional Keramik telah
terdaftar dengan nomor ISSN 1693-7163.
Melalui kegiatan seminar ini, telah terjadi forum pertukaran teknologi keramik dan
informasi-informasi yang diperlukan untuk pengembangan industri keramik di Indonesia.
Informasi yang muncul pada seminar ini dapat menjadi bahan pemikiran bersama dalam
menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang.
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c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
Dalam pelaksanaan program publikasi hasil riset tahun 2013 ditemukan beberapa
hambatan sebagai berikut:
 Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan, terutama
dalam proses pengumpulan dan penyuntingan makalah yang akan diterbitkan.

Langkah antisipatif yang diambil yaitu:
 Memperketat jadwal pelaksanaan kepada para penyunting sehingga pemeriksaan
makalah dapat diselesaikan tepat waktu;
 Melakukan review terhadap performance para penyunting/ mitra bestari (untuk JKGI).

Sasaran Strategis Renstra Satker
Sasaran 11
•Meningkatkan pelayanan jasa teknis industri keramik
Pencapaian target kinerja atas sasaran 11 adalah sebagai berikut sebagai berikut :
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase

70 orang

121 orang

172,86%

Maksimal komplain dari total layanan

3 persen

2,22 persen

136,36%

Ketepatan pelayanan sesuai Standar

95 persen

95 persen

100%

Desain/prototip layanan RBPI kepada

2 desain/

3 desain/

150%

industri

prototip

prototip

10 persen

286,22

Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian

Tapkin

SDM industri

Pelayanan Minimal

Pertumbuhan JPT dari tahun sebelumnya

2862,2%

persen
Jumlah sampel pengujian
Peningkatan jumlah pelanggan (baseline :

1250 sampel

1805 sampel

144,40%

5 persen

96,23persen

1924,6%

186 perusahaan)
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Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :
 Tingkat capaian indikator kinerja peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM
industri telah melampaui target sebesar 187,14%.
Target jasa layanan pelatihan yang diberikan oleh Balai Besar Keramik adalah 10
(sepuluh) kegiatan dan realisasinya dapat melebihi target yang telah ditentukan, yaitu
sebanyak 11 kegiatan. Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM
industri sebanyak 121 peserta atau pencapaian sebesar 172,86%.
 Tingkat capaian indikator kinerja maksimal komplain dari total layanan telah melebihi
dari target yang ditentukan, yaitu 136,36%.
Maksimal komplain dari total layanan di tahun 2013 adalah 2,22% dari total layanan.
 Tingkat capaian indikator kinerja ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan
Minimal, desain/prototip layanan RBPI kepada industri, pertumbuhan JPT dari tahun
sebelumnya, jumlah sampel pengujian, dan peningkatan jumlah pelanggan (baseline :
186 perusahaan) telah mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa program telah ditetapkan untuk mencapai sasaran ”Meningkatkan pelayanan
jasa teknis industri keramik”, antara lain : Program peningkatan pendapatan PNBP, program
penanganan komplain pelanggan, dan program monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan.

A

• Program Peningkatan Pendapatan PNBP

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
I.

Pelatihan
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan pelatihan selama tahun 2013 adalah sebanyak 11 kegiatan pelatihan dari
target 10 kegiatan atau realisasi secara fisik mencapai 110%.
Kegiatan-kegiatan pelatihan yang lakukan oleh BBK di tahun 2013 antara lain :
1) Pelatihan Tenaga Penguji Keramik (UPT Aneka Industri dan Kerajinan Disperindag
Provinsi Jawa Timur)
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 4-15 Maret 2013, dengan
jumlah peserta 2 (dua) orang.
2) Pelatihan Pengujian Ubin Keramik (PT Saranagriya Lestari Keramik)
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Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 25-28 Maret 2013,
dengan jumlah peserta 5 (lima) orang.
3) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal audit (PT Platinum
Ceramic Industry)
Pelatihan dilaksanakan di PT. Platinum Ceramics Industry yang terletak di Jalan Raya
Rengas Bandung Km 61, Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin
Kabupaten Bekasi pada tanggal 2-4 Mei 2013. Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan ini sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang berasal dari internal perusahaan.
4) Pelatihan Capacity Building Program on Ceramics for Palestine (CV Global Multi
Sarana)
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 11-21 Juni 2013. Jumlah
peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 7 (tujuh) orang, yang berasal dari
Palestina.
5) Pelatihan Keramik Hias BPWS Gelombang I
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 10-21 September 2013,
dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) orang yang berasal dari Sumenep, Sampang,
dan Pamekasan Madura.
6) Pelatihan Pembuatan Batako dari Limbah Batubara (IKM bahan bangunan beton/
batako Kabupaten Barito Timur)
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 24-26 September 2013,
dengan jumlah peserta 3 (tiga) orang yang berasal dari IKM bahan bangunan beton/
batako Kabupaten Barito Timur.
7) Pelatihan Keramik Hias BPWS Gelombang II
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 27 September-10
Oktober 2013, dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) orang yang berasal dari
Sumenep, Sampang, dan Pamekasan Madura.
8) Pelatihan refraktori monolitik (PT. Pertamina, PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Benteng
Api Teknik)
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 22-24 Oktober 2013,
dengan jumlah peserta 16 (enam belas) orang yang berasal dari kepada beberapa
perusahaan yang mengaplikasikan refraktori, yaitu PT. Pertamina RU II Dumai, PT.
Pertamina RU IV Cilacap, PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Benteng Api Teknik.
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9) Pelatihan Keramik Hias BPWS Gelombang III
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 23 Oktober-6 November
2013, dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) orang yang berasal dari wilayah Madura.

10) Pelatihan Produksi Genteng (Pemda Kabupaten Banyumas)
Pelatihan dilaksanakan di Sentra Genteng Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas pada tanggal 18-24 Nopember 2013, dengan jumlah peserta
20 (dua puluh) orang yang berasal dari wilayah Kabupaten Banyumas.

11) Pelatihan Batu Bata dan Genteng (Disperindagkop Pemerintah Kota Cilegon)
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 25-28 Nopember 2013,
dengan jumlah peserta 18 (delapan belas) orang yang berasal dari para pelaku
usaha/IKM dibidang bata dan genteng Kota Cilegon serta pegawai Disperindagkop
Kota Cilegon.

Gambar III.19 Beberapa foto pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh
Balai Besar Keramik
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II.

RBPI
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan selama tahun 2012 adalah sebanyak 3
kegiatan dari target 2 kegiatan atau realisasi secara fisik, mencapai 150%.
Target pendapatan dari layanan ini di tahun 2013 adalah sebesar Rp.60.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 52.400.000,- (64%).
Bentuk 3 kerjasama dalam layanan RBPI meliputi :
1. PT. Smelting Gresik
PT Smelting Gresik memberikan order pembuatan combustion boat sebanyak 1000
buah pada bulan Januari 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2013.
2. PT. Kujang Sud Chemical
PT Kujang Sud Chemical memberikan order pembuatan crusibel sebanyak 1000
buah pada bulan Januari 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan dimulai pada bulan Februari 2013.
3. PT. Dahana Oiltech Joint Operation
PT Dahana Oiltech Joint Operation memberikan order pembuatan debris sub
ceramic cone sebanyak buah pada bulan Februari 2013 melalui surat permohonan
penawaran nomor RFQ-008/XII/2012/DOJO tanggal 21 Desember 2013. Kegiatan
tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dimulai pada awal bulan Februari
2013 sampai dengan awal bulan Maret 2013.

Gambar III. 20 Proses pembuatan dan produk akhir prototipe
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III.

Layanan Jasa Teknis Lainnya
Kegiatan untuk mencapai tujuan program peningkatan pendapatan PNBP yang
mencakup pelayanan Litbang, Pengujian, Sertifikasi, Standardisasi, Konsultansi dan
Penyediaan Bahan, Produk dan JPT lainnya. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai
berikut :

(1) Layanan penelitian dan pengembangan (litbang)
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan litbang selama tahun 2013 adalah sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan
kerjasama litbang yang dilakukan oleh BBK di tahun 2013 adalah:
1. PT. Lombok Putri Cinderamata
2. PT. Sorini Agro Asia
3. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas
Kementerian Lingkungan Hidup
(2) Layanan pengujian
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan pengujian selama tahun 2013 adalah sebanyak 1.805 contoh. Jenis
pengujian yang dilayani oleh laboratorium pengujian BBK yang sudah terakreditasi
adalah : ubin, kaca, bata & genteng, refraktori, bahan baku, alat rumah tangga, saniter,
dan lain-lain.
(3) Layanan pelatihan
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan pelatihan selama tahun 2013 adalah sebanyak 11 kegiatan pelatihan dari
target 10 kegiatan atau realisasi secara fisik mencapai 110%.
(4) Layanan RBPI
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan selama tahun 2013 adalah sebanyak 3
kegiatan dari target 2 kegiatan atau realisasi secara fisik, mencapai 150%.
(5) Layanan sertifikasi
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk serta jasa pengambilan contoh (sub
kontrak) selama tahun 2013 adalah sebanyak 120 kegiatan dari target 60 kegiatan atau
realisasi secara fisik, mencapai 200%. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah antara
lain kerjasama dalam hal pengambilan contoh, sertifikasi produk untuk produk ubin,
kaca dan pupuk serta sertifikasi sistem mutu.
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Berikut adalah rincian kegiatan per jenis layanan sertifikasi BBK :

Tabel III .5 Rincian kegiatan per jenis layanan sertifikasi
No
1

Uraian

Target

Realisasi

Persentase

60

137

228,33

Jumlah Kegiatan :
-Sistem Manajemen Mutu

117

-Produk

20

(6) Layanan standardisasi
Pada tahun 2014, jasa layanan standardisasi belum mendapatkan pendapatan PNBP,
namun kegiatan di bidang Standardisasi tetap dilakukan, yaitu mengajukan usulan
untuk pelaksanaan adopsi standar dari standar baku internasional yang telah ada.
(7) Layanan konsultasi
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan konsultansi selama tahun 2013 adalah sebanyak 3 (tiga) kegiatan dari
target 2 kegiatan atau realisasi secara fisik, mencapai 150%.
Bentuk kerjasama konsultasi yang dilakukan BBK pada tahun 2013 ini adalah:
1. PT. American Standard Indonesia
Konsultansi teknis yang diberikan kepada PT American Standard Indonesia adalah
konsultansi terkait permasalahan yang dialami oleh perusahaan tersebut mengenai
kegagalan dalam pembakaran glasir (komposisi baru) untuk produk saniter.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2013.
2. Bimbingan Mahasiswa
Konsultansi teknis yang diberikan kepada mahasiswa Unpar dan Itenas adalah
teknik pembuatan keramik hias yang kemudian hasil konsultansi tersebut
dipergunakan

untuk

Tugas

Akhir

yang bersangkutan.

Kegiatan

tersebut

dilaksanakan pada bulan Maret dan Nopember 2013.
3. PT. Monokem Surya
Konsultansi teknis yang diberikan kepada PT Monokem Surya adalah konsultansi
terkait permasalahan yang dialami oleh perusahaan tersebut mengenai cacat pada
uji coba glasir terhadap produk keramik yang dilakukan oleh PT Monokem. Kegiatan
tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2013.
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(8) Layanan penyediaan bahan, produk dan JPT lainnya
Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam
sub kegiatan penyediaan bahan, produk dan JPT lainnya selama tahun 2013 adalah
sebanyak 8 kegiatan dari target 10 kegiatan atau realisasi fisik mencapai 80%.
Kegiatan-kegiatan layanan ini adalah kerjasama dengan:
1. PT. Pertamina Dumai, layanan witness
2. PT. Rekaya Industri, layanan witness
3. Dedi S dan Agiar M, jasa lainnya
4. PT. Sigma Mitra Sejati, layanan witness
5. PT. Indoporlen, layanan witness
6.

BPKIMI, biaya penelitian

7. PT. Loka Refractories, layanan witness
8. PT. Krazu Nusantara, layanan witness

IV.

Perhitungan jumlah sampel pengujian
Berikut adalah rincian jumlah contoh per jenis layanan pengujian BBK :
Tabel III. 6 Rincian jumlah contoh per jenis layanan pengujian
No
1

2

V.

Uraian
Jumlah contoh :

Target

Realisasi

Persentase

1250

1805

144,40

- Ubin

463

- Kaca

227

- Bata dan genteng

11

- Refraktori

254

- Bahan baku

322

- ART

287

- Saniter

149

- Lain-lain

92

Jumlah jasa layanan

259

Perhitungan jumlah pelanggan
Pelanggan baru BBK pada tahun 2013 adalah sebesar 179 pelanggan, dengan rincian
untuk masing-masing jasa pelayanan teknis adalah sebagai berikut : Sertifikasi SPPT-SNI
Awal 71 perusahaan;(ii) Sertifikasi SMM 8 perusahaan; (iii) Gabungan antara Sertifikasi
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SPPT-SNI dan SMM 7 perusahaan; (iv) Pelatihan 7 perusahaan; (v) Konsutansi 3
perusahaan+1institusi pendidikan/pelajar; (vi) RPBI 3 perusahaan; (vii) Kerjasama
Litbang 2 perusahaan; (viii) Pengujian diluar pelanggan LSPrO Cencera (pelayanan
eksternal) 71perusahaan (terdiri dari : pengujian saniter 2 perusahaan, pengujian
tableware 4, pengujian genteng 3 perusahaan, pengujian kaca 3, pengujian refraktori
10, pengujian ubin 6, pengujian bahan 26, pengujian JPT lainnya 17) ; (ix) Jasa teknis
lainnya 6perusahaan. Artinya pada tahun 2013 ada peningkatan jumlah pelanggan
baru sebesar 96,23% dimana hasil capaiannya lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu
sebesar 5% dari base line tahun 2012 (adapun total jumlah pelanggan BBK pada tahun
2012 adalah 186 pelanggan/perusahaan). Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah
total/keseluruhan

pelanggan

BBK

(pelanggan

baru

dan

lama)

adalah

365

pelanggan/perusahaan.
Pelanggan loyal pada tahun 2013 terhitung selama kurun waktu 2 tahun terakhir secara
berturut-turut yaitu dari tahun 2011 s/d tahun 2013 yang masih berstatus
menggunakan jasa pelayan teknis BBK adalah sebesar 127pelanggan/perusahaan.
Artinya ada peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan presentase pelanggan loyal
antara tahun 2010 s/d tahun 2012.

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Layanan penelitian dan pengembangan (litbang)
Target pendapatan dari layanan ini di tahun 2013 adalah sebesar Rp.150.000.000,dan terealisasi sebesar Rp. 102.550.000,- (68,37%).
(2) Layanan pengujian
Target pendapatan dari layanan pengujian ini tercapai di tahun 2013 dengan
perhitungan sebesar Rp.840.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.091.263.650,(248,96%).
(3) Layanan pelatihan
Kegiatan-kegiatan pelatihan yang lakukan oleh BBK di tahun 2013 antara lain :
1) Pelatihan Tenaga Penguji Keramik (UPT Aneka Industri dan Kerajinan Disperindag
Provinsi Jawa Timur)
Hasil nilai rata-rata post test seluruh peserta pelatihan sebesar 70. Hal ini
menunjukkan bahwa menyerapan materi oleh peserta sudah cukup baik, dengan
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adanya kenaikan nilai dari pre test ke post test. Adapun erdasarkan hasil pre test dan
post test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa adanya kenaikan walaupun
hanya sebesar lima persen (5%). Kenaikan yang kecil disebabkan turunnya nilai post
test salah satu peserta.
2) Pelatihan Pengujian Ubin Keramik (PT Saranagriya Lestari Keramik)
Pada akhir pelatihan diadakan evaluasi post test untuk seluruh peserta pelatihan,
tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana efektivitas kegiatan belajar dan
penguasaan materi yang telah diserap/ dipahami oleh peserta. Hasil nilai rata-rata
post test seluruh peserta pelatihan sebesar 70. Berdasarkan hasil pre test dan post
test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa adanya kenaikan sebesar dua
puluh delapan persen (28%). Kenaikan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik
hal ini dapat dilihat dari bertambahnya nilai masing-masing peserta dari pre test ke
post test, walaupun pertambahan nilai tersebut signifikan.
3) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan internal audit (PT Platinum
Ceramic Industry)
Hasil nilai rata-rata post test seluruh peserta pelatihan sebesar 66,40. Berdasarkan
hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan adanya kenaikan
sebesar 19,78%. Kecilnya nilai kenaikan tersebut disebabkan oleh banyaknya peserta
pelatihan yang tidak mengikuti post test. Ketidak hadiran peserta pada waktu post
test dikarenakan adanya tugas yang sangat penting yang harus diselesaikan segera.
Hal ini menjadi salah satu kelemahan jika pelatihan dilaksanakan di tempat peserta,
peserta kadang-kang harus meninggalkan ruang pelatihan untuk menyelesaikan
tugas ditempat kerjanya.
4) Pelatihan Capacity Building Program on Ceramics for Palestine (CV Global Multi
Sarana)
Hasil nilai rata-rata post test seluruh peserta pelatihan sebesar 81,9. Hal ini
menunjukkan bahwa menyerapan materi oleh peserta sudah cukup baik ini
ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai dari pre test ke post test. Berdasarkan
hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa adanya
kenaikan sebesar delapan puluh satu persen (81%).
5) Pelatihan Keramik Hias BPWS Gelombang I
Hasil nilai rata-rata post test seluruh peserta pelatihan sebesar lima puluh tujuh (57).
Hal ini menunjukkan bahwa menyerapan materi oleh peserta sudah cukup baik, hal
ini dapat dilihat dengan adanya kenaikan nilai dari pre test ke post test. Berdasarkan

LAKIP BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2013

83

hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa adanya
kenaikan yang signifikan sebesar seratus dua puluh tiga persen (123 %).
6) Pelatihan Pembuatan Batako dari Limbah Batubara (PT BaritoTimur)
Hasil nilai rata-rata post test seluruh peserta pelatihan adalah sebesar tujuh puluh
tujuh (77). Berdasarkan hasil pre test dan post test terhadap seluruh peserta
menunjukkan bahwa adanya kenaikan sebesar tujuh puluh tujuh persen (77%).
Kenaikan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
kenaikan nilai masing-masing peserta dari nilai pre test ke post test yang cukup
signifikan.

7) Pelatihan Keramik Hias BPWS Gelombang II
Hasil nilai rata-rata post test seluruh peserta pelatihan sebesar enam puluh (60). Hal
ini menunjukkan bahwa menyerapan materi oleh peserta sudah cukup baik, hal ini
dapat dilihat dengan adanya kenaikan nilai dari pre test ke post test. Berdasarkan
hasil nilai pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa
adanya kenaikan nilai yang signifikan sebesar enam puluh tujuh persen (67 %).
8) Pelatihan refraktori monolitik (Pertamina, Pusri)
Pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Keramik pada tanggal 22-24 Oktober 2013,
dengan jumlah peserta 16 (enam belas) orang yang berasal dari kepada beberapa
perusahaan yang mengaplikasikan refraktori, misalnya Pertamina, Pusri, dan lain
sebagainya.
9) Pelatihan Keramik Hias BPWS Gelombang III
Hasil nilai rata-rata post test seluruh peserta pelatihan sebesar empat puluh delapan
(48). Hal ini menunjukkan bahwa menyerapan materi oleh peserta sudah cukup baik,
hal ini dapat dilihat dengan adanya kenaikan nilai dari pre test ke post test, namun
ada beberapa peserta yang malah mengalami penurunan nilai. Berdasarkan hasil
nilai pre test dan post test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa adanya
kenaikan nilai yang signifikan sebesar dua puluh enam persen (26 %).
10) Pelatihan Produksi Genteng (Pemda Kabupaten Banyumas)
Bahan baku/ lempung yang dipakai industri genteng di Desa Pancasan selama ini
memakai lempung dari Kabupaten Purbalingga yang dikuatirkan sewaktu-waktu
dapat dihentikan penambangan nya. Kegiatan pelatihan dilakukan secara diskusi dan
praktek karakterisasi bahan, pengolahan bahan, pembentukan, pengeringan dan
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pembakaran. Lempung yang di pakai adalah lempung lokal dari desa Karang Gayam
Kecamatan Lumbir Banyumas.
11) Pelatihan Batu Bata dan Genteng (Disperindagkop Pemerintah Kota Cilegon)
Hasil nilai rata-rata post test seluruh peserta pelatihan sebesar 44. Hal ini
menunjukkan bahwa menyerapan materi oleh peserta sudah cukup baik, hal ini
dapat dilihat kenaikan nilai dari pre test ke post test. Berdasarkan hasil pre test dan
post test terhadap seluruh peserta menunjukkan bahwa adanya kenaikan walaupun
hanya sebesar tiga puluh persen (30 %).

Target pendapatan dari sub kegiatan ini di tahun 2013 adalah sebesar Rp.
250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 711.066.810,- (284,43 %).
(4) Layanan RBPI
Target pendapatan dari layanan ini di tahun 2013 adalah sebesar Rp.60.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- (58,33%).
(5) Layanan sertifikasi
Target pendapatan dari sub kegiatan ini di tahun 2013 adalah sebesar Rp. 900.000.000,dan terealisasi sebesar Rp. 7.370.615.663,- (818,96%). Peningkatan pendapatan dari
jasa layanan ini disebabkan adanya pemberlakuan SNI wajib pada beberapa komoditi
keramik.
(6) Layanan standardisasi
Pada tahun 2013 ini BBK turut aktif dalam penyusunan 10 RSNI ( 6 Judul Kaca, 3 judul
Ampelas dan 1 Kaca Blok) sebagai konseptor dan tim Pantek, namun kegiatan
keseluruhannya didanai oleh DIPA BSN dan Kemenperin.
(7) Layanan konsultasi
Target pendapatan layanan ini di tahun 2013 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 4.850.000,- (4,85%).
(8) Layanan penyediaan bahan, produk dan JPT lainnya
Target pendapatan dari sub kegiatan ini di tahun 2013 adalah sebesar Rp.150.000.000,dan terealisasi sebesar Rp. 7.960.000,- (5,31%).
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c. Hambatan serta langkah antisipatif yang diambil
Dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis industri keramik tahun
2013 ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:


Jasa layanan standardisasi tidak mendapatkan penerimaan PNBP karena kegiatan
standardisasi umumnya didanai oleh pemerintah.



Respon industri terhadap jasa layanan (konsultansi, RBPI, litbang, JPT lainnya) masih
kurang karena belum menjadi prioritas.

Langkah perbaikan yang harus dilaksanakan, yaitu:


Menyelaraskan kegiatan litbang dan melakukan peningkatan kompetensi sesuai dengan
kebutuhan industri.



Lebih mengintensifkan komunikasi dengan industri mengenai peluang-peluang
pengembangan yang bisa meningkatkan kinerja industri.



Mengkaji ulang penentuan target untuk tahun-tahun mendatang agar lebih akurat
dengan mempelajari trend masing-masing jasa layanan di tahun-tahun sebelumnya.

B

• Program Penanganan Komplain Pelanggan

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
Pada tahun 2013, terdapat 9 komplain dari pelanggan terhadap 405 atau 2,22 % dari
seluruh jasa layanan teknis yang diberikan BBK, yaitu:
Tabel III. 7 Komplain Pelanggan BBK Tahun 2013
No

Nama Perusahaan

Jenis layanan

Jenis komplain

1

PT Asri Pancawarna

Pengujian (Ubin Keramik)

Ketepatan waktu

2

PT Cahaya Putra Asa Keramik

Pengujian (Ubin Keramik)

Pelayanan

3

PT Makmur Sejahtera Wisesa

Pengujian (Ubin Keramik)

Akurasi hasil uji/ produk

4

PT Cahaya Putra Asa Keramik

Pengujian (Ubin Keramik)

Pelayanan

5

PT White Horse Ceramic Indonesi

Pengujian (Ubin Keramik)

Pelayanan

6

PT Granito Building Ceramics

Pengujian (Ubin Keramik)

Ketepatan waktu

7

PT Sucofindo

Sertifikasi

Ketepatan waktu

8

PT Anugrah Alam Abadi

Sertifikasi

Pelayanan

9

PT TUV Nord Indonesia

Sertifikasi

Pelayanan
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b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
Komplain pelanggan telah dapat ditangani dan komplain dari pelanggan tersebut
menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang. Target renstra untuk
maksimal komplain pelanggan di tahun 2013 adalah 3% dari total layanan, dan realisasinya
adalah 2,22%, atau capaian persentase sebesar 136%.

C

• Program Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Kegiatan untuk mencapai tujuan program monitoring dan evaluasi standar pelayanan
minimal yaitu: survei ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan
(1) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal
Berdasarkan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang
diberikan Balai Besar Keramik diperoleh persentase sebesar 95% dari target 95% atau
dengan hitungan persentase capaian mencapai 100%.

b. Hasil yang dicapai dan analisis capaian
(1) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal
Berdasarkan data realisasi persentase ketepatan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan minimal sebesar 95% (100%), telah mencapai target yang telah ditetapkan
(95%). Berikut disampaikan data ketepatan pelayanan berdasarkan jasa layanan teknis
BBK:
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Tabel III.8 Data Ketepatan Waktu Pelayanan Th. 2013
No

Jasa Layanan

1.

Pengujian

2.

Sertifikasi :

Target
(%)

Realisasi
(%)
90

Persentase
Capaian
2013
94,74

Persentase
Capaian
2012
90,93

95

-

Sistem Manajemen Mutu

95

90

94,74

111,11

-

Produk

95

90

94,74

102,88

3

Pelatihan

95

100

105,26

111,11

4

RBPI

95

100

105,26

111,11

5

Konsultasi

95

100

105,26

111,11

Rata-rata

95

95

100

92,37%

Berdasarkan data realisasi persentase ketepatan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan minimal di tahun 2012 lalu sebesar 83,13% (92,37%), maka pencapaian di
tahun 2013 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012.
Nilai yang diperoleh dari angka persentase tersebut memacu Balai Besar Keramik untuk
tetap memberikan pelayanan yang baik, terutama pada kegiatan layanan jasa pengujian
dan sertifikasi agar dapat menyelesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
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B. Akuntabilitas Keuangan

(1) Realisasi Anggaran
Di samping Analisis Capaian Kinerja, dalam LAKIP ini juga disajikan Akuntabilitas
Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Akuntabilitas
Keuangan ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi alokasi dan realisasi anggaran
seluruh kegiatan Balai Besar Keramik yang didanai oleh DIPA BBK TA. 2013.
Realisasi anggaran belanja/ penggunaan anggaran DIPA per 31 Desember 2013
adalah sebesar Rp. 20.291.118.133,- atau sebesar 91,74%, dari pagu DIPA 2013 sebesar
Rp. 22.148.691.000,- dengan perincian sebagai berikut :
1)

Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp. 13.316.299.183,- (92,82%) dari
target rencana penarikan anggaran BBK sebesar Rp. 14.346.762.000,-. Hal tersebut
menunjukkan sedikit penurunan pencapaian target dari tahun 2012 (95,12%).

2)

PNP : realisasi anggaran mencapai Rp. 6.974.818.950,- (89,40%) dari target rencana
penggunaan anggaran PNP BBK sebesar Rp. 7.801.929.000,-. Untuk realisasi
anggaran PNBP, BBK mengalami kendala, yaitu adanya proses pengesahan Revisi
DIPA terlalu lama sehingga tenggang waktu dalam realisasi angaran sangat sempit.

Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga dilakukan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 429/PMK.02/2011 tanggal 28
Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek
implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan
implementasi, serta efisiensi. Hasil pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek
implementasi adalah sebagai berikut:

a. Penyerapan anggaran

P = RA x 100%
PA
P = Penyerapan anggaran
RA = Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja
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PA = Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka Persentase penyerapan anggaran BBK pada
tahun 2013 adalah:

P = Rp. 20.291.118.133 x 100%
Rp 22.148.691.000

P = 91,74%
b.

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

𝐾=

𝑖
𝑗 =1 𝑅𝐴 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑗
𝑛
(
𝑖=1
𝑖
𝑗 =1 𝑅𝑃𝐷 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑗

𝑥 100%)

𝑛

K

= Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RA

= Realisasi anggaran seluruh satuan kerja

RPD

= Rencana penarikan dana seluruh satuan kerja

n

= Jumlah bulan

Tabel III.9. Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan dalam ribuan (Rupiah)
BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

RPD
517.604
606.702
1.065.758
1.584.237
1.793.848
2.167.466
2.650.211
2.005.748
2.363.666
1.480.115
2.725.267
3.188.069

RPD KUMULATIF
517.604
1.124.306
2.190.064
3.774.301
5.568.149
7.735.615
10.385.826
12.391.574
14.755.240
16.235.355
18.960.622
22.148.691

RA
1.085.650
896.786
1.538.526
2.153.066
1.341.350
1.534.285
1.733.942
1.562.092
1.301.548
2.034.592
2.223.080
2.746.802

RA KUMULATIF
1.085.650
1.982.436
3.520.962
5.674.028
7.015.378
8.549.663
10.283.605
11.845.697
13.147.245
15.181.837
17.404.917
20.151.719

Dari Tabel III.11 di atas, dapat dihitung tingkat penyerapan anggaran per bulan seperti yang
ditampilkan dalam Tabel III.12. di bawah ini.
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Tabel III.10. Tingkat Penyerapan Anggaran per Bulan
BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

Tingkat penyerapan
209,74%
147,81%
144,36%
135,90%
74,77%
70,78%
65,43%
77,88%
55,06%
137,46%
81,57%
86,16%

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas, maka nilai konsistensi antara
perencanaan dan implementasi BBK pada tahun 2013 adalah:

K = 107,24%

(2) Penerimaan Jasa Payanan Teknis (PNBP)

Penerimaan JPT dari layanan pengujian dan sertifikasi dapat melebihi target seperti
yang terlihat pada Tabel III.13. Penerimaan JPT dari layanan sertifikasi mencapai 269,55 %. Hal
tersebut disebabkan pemberlakukan SNI wajib kaca dan ubin keramik sehingga meningkatkan
permintaan sertifikasi produk dari berbagai perusahaan keramik, baik dari dalam maupun luar
negeri. Jasa layanan pengujian dapat sedikit melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai
112,80%. Hal ini menunjukkan adanya ketepatan dalam memprediksi permintaan jasa
pengujian.
Layanan JPT lainnya tidak dapat mencapai target penerimaan maupun capaian fisik
kegiatan. Layanan tersebut adalah litbang, konsultansi, RBPI, standardisasi dan layanan lain.,
Jasa layanan lainnya, seperti RBPI, konsultansi, yang tidak mencapai target di tahun 2013,
diusahakan agar dapat dipromosikan lebih intensif di tahun 2014. Sehingga penerimaan JPT di
tahun mendatang tidak hanya terfokus pada kegiatan jasa layanan sertifikasi dan pengujian.
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Tabel III. 11 Realisasi Penerimaan PNBP Fungsional (Rupiah)

No

Program

Target

Realisasi/

Target

Realisasi

Fisik

Persentase

Penerimaan

Penerimaan

1

Litbang

2 keg

3 keg

150,00%

150,000,000

102.550.000

68,37%

2

Pengujian

1250

1805

144,44%

840,000,000

2.091.263.650

248,96%

Contoh

Contoh

3

Pelatihan

10 keg

11 keg

110,00%

250,000,000

711.066.810

284,43%

4

RBPI

2 keg

3 keg

150,00%

60,000,000

35.000.000

58,33%

5

Sertifikasi

60 keg

137 keg

228,33%

900,000,000

7.370.615.663

818,96%

6

Standardisasi

2 keg

0 keg

0,00%

20,000,000

0

0,00%

7

Konsultasi

3 keg

3 keg

100,00%

100,000,000

4.850.000

4,85%

8

Penyediaan

10 keg

9 keg

90,00%

150,000,000

7.960.000

5,31%

2,470,000,000 10.323.306.123

146,02%

Bahan, Produk
dan JPT Lainnya
JUMLAH

Tabel III. 12 Data Historis Penerimaan JPT
No

Jenis Layanan

1

Litbang

2

Nilai (Rp)
2010

2011

2012

2013

34.783.900

0

0

102.550.000

Pelatihan

336.058.000

93.106.000

180.045.000

711.066.810

3

Pengujian

765.772.500

875.472.209

904.784.890

2.091.263.650

4

Konsultasi

750.000

62.000.000

32.000.000

4.550.000

5

Standardisasi

800.000

0

0

0

6

Sertifikasi

617.617.169

1.005.496.090

2.425.950.810

7.370.615.663

7

RBPI

34.999.000

51.550.000

52.400.000

35.000.000

8

Penyediaan

61.922.000

31.530.000

11.550.001

8.260.000

Bahan, Produk
dan JPT Lainnya
Jumlah

1.890.120.775 1.852.702.569 3.606.730.701 10.323.306.123
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Gambar III. 21 Grafik Historis Penerimaan JPT Berdasarkan Perkembangan Tahun
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Gambar III. 22 Grafik Historis Penerimaan JPT Per Jenis Jasa Layanan Per Tahun
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BAB IV
PENUTUP

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar
Keramik (Renstra 2010 – 2014). Oleh karenanya, di tahun ini pula Balai Besar Keramik, melalui
rencana kinerja, menetapkan beberapa program yang akan menjadi landasan untuk mencapai
tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, serta dalam upaya
mewujudkan cita-cita yang telah dirumuskan dalam visi Balai Besar Keramik, yakni “Menjadi
lembaga yang profesional dalam memberikan pelayanan teknologi keramik di Indonesia”.
Program-program tersebut diantaranya adalah program penguasaan teknologi serta rancang
bangun dan perekayasaan industri. Selain merupakan pelaksanaan misi organisasi, program ini
juga dimaksudkan untuk pencapaian tujuan profesionalisme sumber daya manusia melalui
peningkatan penguasaan teknologi dan RBPI serta diarahkan untuk meningkatkan kredibilitas
institusi melalui program hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil-hasil litbang Balai Besar
Keramik yang direncanakan tetap dapat direalisasikan pada tahun-tahun yang akan datang.
Selanjutnya, program-program yang ada dalam Rencana Kinerja Balai Besar Keramik (RenkinBBK) tahun 2013 didesain untuk meraih tujuan organisasi secara bertahap.
Melalui program penguasaan teknologi dan RBPI serta didukung oleh upaya
penyebarluasan informasi hasil-hasil litbang (melalui seminar, klinik teknologi, dll.), Balai Besar
Keramik berharap dapat lebih dikenal oleh stakeholders khususnya kalangan industri keramik
nasional, yang pada akhirnya dapat memberikan peluang bagi Balai Besar Keramik untuk
meningkatkan volume dan nilai layanannya.
Pelaksanaan kegiatan BBK tahun 2013 sesuai dengan yang direncanakan meskipun ada
beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Pencapaian
keluaran fisik dapat mencapai 99%. Penyerapan anggaran dari total anggaran DIPA Revisi
ke-4

sebesar

Rp.22.148.691.000,- sampai dengan 31 Desember 2013 dapat terealisasi

sebesar Rp. 2.291.118.133,- atau 91,74%. Pencapaian target untuk peningkatan pendapatan
Jasa Pelayanan Teknis dapat tercapai dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp.
6.716.575.422,- (286%) dari penerimaan tahun 2012, dengan total pendapatan Rp.
10.323.306.123,- atau 146,02% dari target sebesar Rp. 2.470.000.000,-. Dari hasil pengukuran
evaluasi berdasarkan Permenkeu No. 249/PMK.02/2011, konsistensi perencanaan dan
penganggaran menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 107,24%.
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Dalam memberikan pelayanan terhadap dunia industri, secara umum volume dan nilai
pelayanan terhadap konsumen dunia industri tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya,
walaupun ada beberapa jenis layanan yang mengalami penurunan kinerja cukup signifikan,
tetapi di sisi lain terdapat jenis layanan yang berkontribusi besar terhadap kinerja layanan
teknis, yaitu Jasa Layanan Pengujian dan Sertifikasi.
Pencapaian output dan outcome kegiatan yang dilakukan Balai besar Keramik pada
tahun 2013, secara umum dapat tercapai. Detail dari pencapaian output dan outcome dapat
dilihat pada Lampiran 4 (Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan). Di samping itu, perbandingan
pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada
Lampiran 5.
Kendala yang dialami oleh Balai Besar Keramik dalam pelaksanaan kegiatan di tahun
20123 diantaranya:
1. Keterlambatan penerbitan DIPA Revisi ke-4 yang memerlukan proses lama terhitung
dari pengajuan revisi anggaran PNBP oleh BBK.
2. Kejadian berulang dari tahun sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan penentuan kode
akun dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Dirjen Anggaran dan KPPN serta perbedaan
persepsi dalam penentuan kode akun di antara personil KPPN, mempengaruhi
kelancaran pelaksanaan anggaran di tahun 2013.
3. Tidak adanya fleksibilitas dan kurang akuratnya perencanaan keuangan dalam
penarikan anggaran dari KPPN (terbatas pada penarikan dengan menggunakan Aplikasi
Forecasting Satker), menyebabkan pelaksanaan program-program dan kegiatan Balai
Besar Keramik sedikit terhambat dalam melakukan percepatan untuk pencapaian
target-target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Beberapa kendala internal dalam hal perencanaan, pengadaan barang dan jasa dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2013 yang masih belum optimal.

Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2013, beberapa
kekurangan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan menjadi bahan kaji ulang
manajemen, masukan serta perbaikan dalam pelaksanaan di tahun mendatang diantaranya:
1.

Kendala perbedaan penentuan kode akun dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Ditjen
Anggaran dan KPPN telah dikonsultasikan dengan Ditjen Anggaran pada saat
pembahasan Pagu Definitif TA. 2013 serta dilakukan koordinasi dengan Kanwil Dirjen
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Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi solusi
untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada tahun 2014.
2.

Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran per minggu dan per bulan dilakukan oleh
para koordionator kegiatan bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan Pengadaan B/J
agar dapat memperbaiki kekurangan dalam hal pelaksanaan anggaran di tahun
mendatang.

3.

Review terhadap Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan
untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta mengkaji ulang
indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan agar lebih realistis dan akurat.

4.

Rencana perbaikan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan telah disusun untuk memperbaiki kekurangan di
tahun 2014.

5.

Pelayanan terhadap publik terus ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan dan
mencapai kepuasan pelanggan.
Hasil evaluasi tersebut di atas merupakan upaya tindak lanjut Balai Besar Keramik

untuk meningkatkan kinerja dan mengukur keberhasilan pencapaian target dalam mencapai
tujuan dan mewujudkan visi BBK.


Adanya 2 (dua) kali revisi anggaran, yaitu penambahan dana PHLN (revisi I) pada Pada
tahun 2006, target pendapatan JPT sebesar Rp. 1.602.500.000,- namun realisasinya
hanya mencapai Rp. 968.078.922,- atau 60,41 %. Tahun 2007 target pendapatan JPT
sebesar Rp. 1.570.000.000,- dan realisasinya mencapai Rp. 1.252.772.851,- atau
79.79%. Tahun

2008 target pendapatan JPT sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan

realisasinya melebihi target, yaitu mencapai Rp. 1.621.117.294,- atau 101.32%. Tahun
2009 target pendapatan JPT sebesar Rp. 1.950.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.
1.890.120.775 (96,93%).
Tahun 2009 target pendapatan JPT sebesar Rp. 1.950.000.000,- dan realisasinya sebesar
Rp. 1.890.120.775 (96,93%).
b. osotnya nilai rupiah terhada

LAKIP BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2013

96

LAMPIRAN
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