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KATA PENGANTAR 
 

 
 
 Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Besar Keramik 

periode Triwulan III Tahun 2016. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik  yang dibiayai dari 

Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2016 Nomor:  SP DIPA- 

019.07.2.247157/2016 Tanggal 7 Desember 2015. 

 Adapun laporan ini berisi  rencana  dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas 

pokok dan fungsi Balai Besar Keramik  pada periode Triwulan III (per tanggal                          

30 September 2016) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan,  

permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika 

penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPPI Nomor: 1935 / BPPI.1 / 9 / 2016 

tanggal 26 September 2016. 

 Besar  harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan 

masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri dalam menetapkan kebijakan dalam pengembangan Balai 

Besar di lingkungan BPPI pada umumnya dan pengembangan industri keramik pada 

khususnya. 

 

 

Bandung,     Oktober 2016 

Kepala Balai Besar Keramik 

 

 

 

Ir. Supomo, M.Sc. 

NIP.  195803111978121001 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

  
 
 
1.1    TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

          Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 

105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian yang menggantikan Peraturan 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 Keramik (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 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. 
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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.  

 
Layanan jasa teknologi yang diberikan  kepada industri dalam bidang : 

a. Riset teknologi keramik dan nano material 

b. Pelatihan teknis tenaga industri 

c. Pengujian bahan dan produk 

d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan 

e. Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil 

f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. 

g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri. 

 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang  dituangkan secara 

rinci dalam kegiatan – kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA 

BBK TA. 2016, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: 

- Meningkatkan penguasaan teknologi keramik  

- Meningkatkan kompetensi SDM BBK 

- Meningkatkan  sarana dan prasarana 

- Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK 

- Meningkatkan kepuasan pelanggan 

- Meningkatkan kualitas layanan 

- Meningkatkan jenis layanan 

- Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi 

kegiatan 
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1.2    LATAR BELAKANG KEGIATAN 

Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas 

pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik 

(Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan 

jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana 

pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang 

kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja 

Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.  

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 

1. PM PPN/ BAPPENAS  5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 

2010 – 2014 ; 

2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia;  

4. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

5. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang 

perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP); 

6. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi 

Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian 

No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian; dan 

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

Laporan Triwulan III per tanggal 30 September 2016 ini disusun sebagai  

pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem 

evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi 

Balai Besar Keramik (BBK) termasuk  pelaksanaan keuangan  dari anggaran 
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DIPA Balai  Besar Keramik  sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar 

Keramik TA.  2015  No. SP DIPA-019.07.2.247157/2016  Tanggal 7 Desember 

2015. 

Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan 

informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode 

berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain 

anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga  terdapat  target  

pendapatan  PNBP  fungsional sebesar Rp. 8.407.500.000,-.  

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga  

sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

BBK selama Triwulan III Tahun 2016 yang mencakup realisasi fisik dan 

keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat 

memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk 

merencanakan perbaikan pada kegiatan  berikutnya.   

 

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar 

Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui 

pelayanan jasa teknis di bidang teknologi 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/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. 

Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat gambar 1.1 

memaparkan 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),  
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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 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 
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BAB  II  

RENCANA KEGIATAN 

 

 

2.1    Kegiatan Tahun Anggaran 2016 

Program Balai Besar Keramik Tahun 2016 menginduk pada program dari 

Eselon I-nya, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yaitu Program 

Penelitian dan Pengembangan Industri. 

Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan 

kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim 

di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan 

pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2016,  sesuai dengan yang 

tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik 

menggunakan 6 (enam) output, yaitu: 

1871.001   Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Keramik 

1871.002   Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi 

1871.003 Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Teknis 

Industri 

1871.004   Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan 

1871.005   Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan 

1871.994   Layanan Perkantoran 

 

2.2    Sasaran Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan  

Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride 2015 – 

2019, Balai Besar Keramik memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Di bawah ini 

adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 
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1. Sasaran Strategis 1  : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh 

industri 

Indikator Kinerja    :  -   Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan (1) 

 -   Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (1) 

- Jumlah litbang yang mengacu pada program  

prioritas   Kementerian (2) 

        -  Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, 

institusi pendidikan maupun instansi pemerintah 

lainnya (1) 

 -  Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak 

industri, institusi pendidikan maupun instansi 

pemerintah lainnya (1) 

       -  Jumlah karya tulis yang dipublikasikan (35) 

  -  Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan 

paten (0)       

Program :  Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 

Kegiatan :  - Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan 

material nano berbasis silika, alumina, zirkonia 

dan kalsit 

- Pengembangan glasir, pewarna dan bodi keramik 

- Pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori 

pemanfaatan kermik teknik/maju 

- Promosi, pameran hasil litbang, temu industri, 

diseminasi hasil litbang dan publikasi ilmiah 

- Diseminasi hasil litbang, publikasi ilmiah melalui 

jurnal dalam maupun luar negeri 

- Pendaftaran dan pemeliharaan paten 

    
             

2. Sasaran Strategis 2  :  Meningkatnya pemecahan masalah di industri 

Indikator Kinerja       :  -  Jumlah litbang yang terkait pemecahan masalah 

industri (1)  
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- Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan 

masalah industri (4) 

Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 

Kegiatan :  - Jumlah litbang terkait perbaikan produk efisiensi 

energi dan pemanfaatan limbah industri 

- Layanan jasa teknis bidang konsultansi 

 
3. Sasaran Strategis 3  :  Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang 

teknologi keramik  

Indikator Kinerja       :  - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam 

bidang teknis maupun administrasi (20) 

- Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar 

maupun non-gelar (2) 

- Jumlah SDM fungsional (49) 

Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 

Kegiatan                    :  - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang 

PASKAL 

- Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang 

administrasi, IT dan Litbang 

- Diklat peningkatan kompetensi personil fungsional 

peneliti 

- Pengembangan manajemen dasar kepegawaian 

 
4. Sasaran Strategis 4  :  Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK 

kepada industri 

Indikator Kinerja       :  - Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai 

tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan 

minimal dibandingkan jumlah total pelayanan 

yang diselesaikan (85%) 

- Indeks kepuasan masyarakat (75) 

- Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan (3) 
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- Terpeliharanya Akreditasi : 

 LSPro (31) 

 LSMM (2) 

 Lab. Pengujian (24) 

 Lab. Kalibrasi (12) 

- Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK (2) 

Program :  Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 

Kegiatan :  - Layanan jasa teknis 

- Pembuatan SIM Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

- Sertifikasi lembaga / laboratorium 

- Pemeliharaan dan pengembangan penerapan 

SMM ISO 9001 : 2008 

 
5. Sasaran Strategis 5  :  Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK 

kepada industri 

Indikator Kinerja      :  - Persentase penambahan penerimaan jasa 

layanan teknis (10) 

- Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui 

KAN : 

 LSPro (2) 

 LSMM (2) 

 Lab. Pengujian (4) 

 Lab. Kalibrasi (4) 

- Persentase penambahan jumlah pelanggan (5) 

- Jumlah sampel pengujian (1550) 

- Jumlah alat yang terkalibrasi (150) 

- Jumlah jasa layanan perusahaan yang 

mendapatkan : 

 Sertifikasi produk produsen luar negeri 

(130) 

 Sertifikat produk produsen dalam negeri 

(73) 
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 Sertifikat SMM (20) 

- Jumlah desain / prototipe layanan RBPI kepada 

industri (1) 

- Jumlah kajian standar maupun RSNI yang 

diperlukan industri (6) 

Program :  Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 

Kegiatan :  - Layanan jasa teknis 

- Penambahan ruang lingkup LPBBK, LKBBK, LSPro 

dan LSMM 

- Layanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi 

- Layanan jasa teknis sertifikasi 

- Layanan jasa teknis RBPI 

- Layanan jasa teknis standarisasi 

 
6. Sasaran Strategis 6  :   Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam 

menunjang pelayanan kepada industri 

Indikator Kinerja      :    - Penambahan kapasitas kemampuan uji 

laboratorium : 

 Peralatan laboratorium pengujian (8) 

 Penambahan peralatan laboratorium kalibrasi 

(4) 

- Penambahan personil administrasi dan teknisi 

pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (12) 

- Penambahan peralatan laboratorium Litbang (3) 

- Penambahan peralatan IT yang mendukung 

pelayanan BBK (20) 

- Penambahan sarana dan prasarana perkantoran 

BBK (20) 

- Penambahan sarana dan prasarana laboratorium 

perekayasaan dan perbengkelan (2) 

Program :  Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 
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Kegiatan :  Peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan 

alat pengolah data 

      
7. Sasaran Strategis 7  :   Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan industri 

Indikator Kinerja  :  - Jumlah pelatihan teknis (5) 

- Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan 

(105) 

- Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan industri (1) 

- Tersedianya standar kompetensi tenaga industri 

(1) 

- Jumlah pengembangan silabus pelatihan (3) 

- Penambahan sarana dan prasarana pelatihan (3) 

Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 

Kegiatan : - Jasa layanan pelatihan teknis 

- Pengadaan alat peraga 

 

Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang 

tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian 

dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 6 

(enam) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja 

untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi,  maka  pagu awal DIPA BBK Tahun  

Anggaran  2016  berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-

019.07.2.247157/2016 tanggal 7 Desember 2015 adalah  sebesar                  

Rp 28.061.427.000,- termasuk di dalamnya anggaran belanja  PNBP sebesar 

Rp 8.010.600.000,-. Namun dengan adanya pengurangan pada anggaran 

penelitian dan pengembangan keramik serta layanan administrasi (Rupiah 

Murni) sebesar Rp. 211.611.000,- dan belanja pegawai (Rupiah Murni) 

sebesar Rp. 2.007.507.000,- maka terdapat revisi pagu anggaran berdasar 
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Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 

Anggaran 2016 (Revisi ke 03) Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2016 tanggal               

23 September 2016 menjadi sebesar Rp. 25.842.309.000,- termasuk di 

dalamnya anggaran belanja  PNBP sebesar Rp 8.010.600.000,-.. 

Terdapat 6 (enam) output kegiatan BBK Th. 2016 dan indikator kinerja 

keluarannya dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2016 

No KODE OUTPUT

1 1871.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Industri Keramik

7 Hasil Litbang

2 1871.002 Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan 

Teknologi

67 Paket 

Peralatan

3 1871.003 Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan 

Pengawasan Teknis Industri

9 Layanan

4 1871.004 Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan 19 Kegiatan

5 1871.005 Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan 5 Dokumen

6 1871.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan

IK OUTPUT

 
 
Adapun anggaran dari 6 (enam) output kegiatan BBK Th. 2016 dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2016 

1 1871.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Industri Keramik

                   932.018.000 

2 1871.002 Fasilitasi Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi

                   766.400.000 

3 1871.003 Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan

Pengawasan Teknis Industri

               4.398.490.000 

4 1871.004 Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan                1.791.434.000 

5 1871.005 Layanan Administrasi Keuangan dan

Pelaporan

                   465.487.000 

6 1871.994 Layanan Perkantoran              17.488.480.000 

       25.842.309.000 

No KODE OUTPUT

Total

ANGGARAN

(Rp)

 

Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 
Rencana Anggaran BBK Th 2016 

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (019.07.12.1871) 
 

    1871

1871.001 932.018.000        

001 216.490.000        

011 Sintesis dan Karakterisasi Pigmen Keramik Berbasis

MnO2 dari Bahan Alam Pirolusit

100.620.000        RM

012 Pengembangan Keramik Bone China Berbasis Bone

Ash Sintetis

115.870.000        RM

002 578.980.000        

011 Pembuatan Tinta Keramik Printer Ink-Jet untuk

Aplikasi pada Transfer Paper

128.120.000        RM

012 Pembuatan Refraktori Self Flow Low Cement

Castable dengan Menggunakan Nanosilika

143.120.000        RM

013 Pembuatan Lapisan Hidrofob untuk Kaca Kendaraan 151.120.000        RM

014 Pengembangan Silika untuk Filler Ban 156.620.000        RM

003 136.548.000        

011 Pengembangan Filter Keramik untuk Industri

Minuman dan Obat Obatan

136.548.000        RM

1871.002 766.400.000        

001 Perangkat Pengolah Data 222.500.000        

011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Prasarana Kantor 222.500.000        PNBP

002 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 543.900.000        

011 Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung 

Layanan Teknis

330.900.000        PNBP

012 Pegadaan Sarana dan Prasarana Kantor 213.000.000        PNBP

1871.003 4.398.490.000     

Layanan Jasa Teknis Balai Besar Keramik 4.398.490.000    PNBP

1871.004 1.791.434.000     

001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM 757.982.000        

011 Peningkatan Kompetensi Personil Bidang Paskal 67.310.000          PNBP

012 Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti 254.496.000        RM

013 Peningkatan Kompetensi Personil Administrasi dan

IT

11.500.000          PNBP

014 Pelatihan Teknis Substanstif 11.500.000          PNBP

015 Peningkatan Optimalisasi Penyelenggaraan

Manajemen Kepegawaian

69.098.000          PNBP

016 Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi 344.078.000        PNBP

002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga 398.340.000        

011 Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

61.890.000          PNBP

012 Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium

Pengujian dan Persiapan Perluasan Ruang Lingkup

121.820.000        PNBP

013 Pemeliharaan Status Akreditasi KAN Laboratorium

Kalibrasi dan Pelaksanaan Kalibrasi Internal

49.220.000          PNBP

014 Pengelolaan dan Pengembangan Website Balai

Besar Keramik

47.600.000          PNBP

015 Pembuatan SIM PTSP Balai Besar Keramik Tahap II 70.040.000          PNBP

016 Pelaksanaan Kegiatan 5K 47.770.000          PNBP

Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan 

Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri 

Keramik

Hasil Penelitian Teknologi Keramik Konvensional

Hasil Penelitian Teknologi Keramik Maju

Perekayasaan Peralatan Industri

Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan 

Teknis Industri

OUTPUT Uraian
Anggaran 

(Ribuan Rupiah)
SD / CP

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 25.842.309.000                                      
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Tabel 2.3 (Lanjutan) 
Rencana Anggaran BBK Th 2016 

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (019.07.12.1871) 

 

    1871

003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium 176.650.000        

011 Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi KAN

Lembaga Sertifikasi Produk CENCERA (LSPro

CENCERA)

105.090.000        PNBP

012 Pemeliharaan Akreditasi KAN dan Migrasi Sertifikasi

Kesesuaian Klien Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu

Balai Besar Keramik - Quality Assurance

Certification Scheme (BBK - QACS)

71.560.000          PNBP

004 Promosi Jasa Layanan Teknis Balai Besar Keramik 258.016.000        

011 Pameran Hasil Litbang 70.904.000          PNBP

012 Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis

Balai Besar Keramik di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan

dan Papua

187.112.000        PNBP

005 Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 200.446.000        

011 Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

Balai Besar Keramik

111.894.000        PNBP

012 Penerbitan Majalah ITKG 29.476.000          PNBP

013 Penerbitan Jurnal JKGI 59.076.000          PNBP

1871.005 465.487.000        

001

002

011 Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen & Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN)

124.819.000        RM

003 138.678.000        

011 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Kegiatan Balai Besar Keramik TA. 2016

72.518.000          RM & PNBP

012 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Balai

Besar Keramik TA. 2016

66.160.000          RM

004 97.760.000           

011 Implementasi Pengelolaan Sistim Akuntansi

Instansi (SAI)

97.760.000          RM

1871.994 17.488.480.000  

001 14.370.830.000  RM

002 3.117.650.000     

011 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.675.790.000    RM & PNBP

012 Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai 142.272.000        PNBP

013 Perawatan Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Dinas 538.118.000        RM & PNBP

014 Perawatan Alat Fungsional Laboratorium 76.722.000          RM & PNBP

015 Perawatan Kendaraan Bermotor 127.300.000        PNBP

016 Perawatan Sarana Gedung 121.900.000        PNBP

017 Langganan Daya dan Jasa 396.000.000        RM & PNBP

018 Perawatan Jaringan Daya, Jasa, dan Komunikasi 39.548.000          PNBP

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen

dan BMN

124.819.000        

Dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi

Keuangan

Layanan Perkantoran

Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan

Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program &

Anggaran

104.230.000        PNBP

OUTPUT Uraian
Anggaran 

(Ribuan Rupiah)
SD / CP

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 25.842.309.000                                      
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
 

3.1     Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja  

Pada awal tahun 2016,  Balai Besar Keramik telah membuat Perjanjian Kinerja 

(Perjakin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar 

Keramik kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 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 dan menjadi kontrak/perjanjian kinerja 

Kepala Balai Besar Keramik. Adapun rencana target fisik dari tiap indikator 

kinerja Perjanjian Kinerja Balai Besar Keramik TA 2016 pada periode triwulan 

tertentu dapat digambarkan dalam Rencana Aksi (dilihat pada Tabel 3.1) 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA. 2016 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Target 

Antara

Rencana 

Kegiatan 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

1 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang 

dimanfaatkan oleh 

industri

1.  Sosialisasi dan 

Aplikasi ke industri 

terkait 

2. Pembuatan 

laporan dan promosi

Pembuatan Gamma 

alumina untuk katalis  

(Sudchemi)

15 Penjajagan ke 

industri pengguna

30 Persiapan prototype 60 Uji coba dengan 

industri, Evaluasi 

dan perbaikan

100  1. MoU/kerjasama           

2. Penyusunan 

Laporan Kegiatan

Pengembangan filter 

keramik untuk industri 

minuman dan obat-

obatan

15 1. Studi literatur 

dan perancangan 

penelitian

2. Penyediaan  

Bahan dan 

Peralatan

3. Karakterisasi 

data bahan                                         

30 1. Pelaksanaan 

penelitian                    

2.Pembuatan 

komposisi untuk 

pengujian dan 

produk                                        

3. Analisis 

Data/Karakterisasi 

test pieces

60

Hasil litbang prioritas 

yang dikembangkan

Hasil litbang yang telah 

diimplementasikan

Pemanfaatan  aluminium 

dross dengan PT 

Nebraska

Pembuatan refraktori self 

flow low cement castable 

dengan menggunakan 

nano silika

Pengembangan silika 

untuk filler ban

1     Penelitian

Pemanfaatan nano silika 

untuk filler cat

1. Pembuatan 

produk

2.  Penjajagan dan 

uji coba di industri                

3. Evaluasi hasil 

percobaan

100

Triwulan III Triwulan IV

2 3 4

3  Penelitian

Pengembangan keramik 

bone china berbasis bone 

ash sintetis

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II
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Tabel 3.1 Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA. 2016 (Lanjutan) 
 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Target 

Antara

Rencana 

Kegiatan 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

1 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Identifikasi  dan 

analisis 

permasalahan 

industri

30 1. Penyusunan tim 

litbangyasa                        

2. Pelaksanaan 

litbang/pengujian/ 

pembuatan prototip

60 Uji coba dengan 

industri, 

100 1. Evaluasi dan 

perbaikan                                    

2. Penyusunan 

Laporan Kegiatan

3 3,5 Indeks 15 1. Menyusun 

Kuisioner

2. Membagikan 

kuisioner kepada 

pelanggan

3. Membuat target 

responden

25 Mengumpulkan 

kuisioner dan 

menganalisis hasil 

kuesioner

75 Menghitung 

responden dan 

nilai indeks

100 Evaluasi dan 

pelaporan

4 1 Paket 25 Penyusunan HPS 

dan spesifikasi 

barang

50 Pelaksanaan 

pengadaan barang 

dan jasa

75 Pelaksanaan 

pengadaan barang 

dan jasa

100 Penerimaan barang, 

serah terima dan 

pembayaran

5 30 karya tulis 

ilmiah

15 Permintaan usulan 

karya tulis

25 Pemeriksaan oleh 

dewan penyunting 

dan penerbitan 

jurnal

75 Permintaan usulan 

karya tulis

100 Pemeriksaan oleh 

dewan penyunting 

dan penerbitan 

jurnal

Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang 

dimanfaatkan oleh 

industri

1

2 Meningkatnya kerja 

sama litbang

Kerja sama litbang 

instansi dengan 

industri
Persiapan tim dan 

survey ke industri

Meningkatnya 

Kemampuan Balai dan 

Hasil Litbang dalam 

Rangka Meningkatkan 

Daya Saing Industri 

Jumlah Paket peralatan 

Laboratorium dan 

Sarana Pendukung 

Balai

Survey ke industri 

dan  penjajagan 

kerjasama

Penelitian nano silika 

untuk beton dengan PU

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik

Tingkat kepuasan 

pelanggan

Meningkatnya 

publikasi ilmiah hasil 

litbang

Karya tulis ilmiah yang 

dipublikasikan

15 30

Hasil teknologi yang 

dapat menyelesaikan 

permasalahan industri 

(problem solving )

1    Paket Teknologi/

Litbangyasa

Pengelolaan pemanfaatan 

tanah yang 

terkontaminasi proses 

eksploitasi minyak bumi 

di wilayah Riau, Cacat 

produk gelas dengan PT 

Tossa Sakti Semarang, 

kualitas produk tidak 

memenuhi SNI pada PT 

Diamond Diaci dan BMG, 

kualitas produk bata 

beton tidak memenuhi 

SNI pada PT Yaska

2 Kerja sama

Pembuatan membran 

keramik untuk 

pengolahan minuman 

herbal dengan PT Asindo 

Malang

60 Pelaksanaan 

penelitian dan 

pengujian

100 1. Uji coba ke industri       

2. MoU                                

3. Penyusunan 

Laporan Kegiatan

Triwulan III Triwulan IV

2 3 4

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II
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Tabel 3.1 Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA. 2016 (Lanjutan) 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

1 5 6 7 8 9 10 11 12

1 komoditi

25 Identifikasi standar 

dan peralatan

50 Pengadaan peralatan 

dan standar

75 Persiapan ruangan 

dan instalasi 

peralatan

100 Persiapan pengajuan 

ruang lingkup 

akreditasi ke KAN

6 komoditi

100 Orang 10 Penyebaran 

informasi jenis-

jenis pelatihan

35 1. Penyelenggaraan 

pelatihan

2. SDM Industri : 40 

orang

65 1. Penyelenggaraan 

pelatihan

2. SDM Industri : 30 

orang

100 1. Penyelenggaraan 

pelatihan

2. SDM Industri : 30 

orang

3. Evaluasi dan 

pelaporan

1650 Sample 25 Pelaksanaan 

Pengujian 400 

sampel, 

menginformasikan 

layanan kalibrasi ke 

pengguna yang 

potensial

50 Pelaksanaan 

Pengujian 400 

sampel, 

menginformasikan 

layanan kalibrasi ke 

pengguna yang 

potensial

75 Pelaksanaan 

Pengujian 425 

sampel, 

menginformasikan 

layanan kalibrasi ke 

pengguna yang 

potensial

100 Pelaksanaan 

Pengujian 425 

sampel, 

menginformasikan 

layanan kalibrasi ke 

pengguna yang 

potensial

200 layanan 

sertifikasi

25 Pelaksanaan 

Sertifikasi sebanyak 

40 layanan

50 Pelaksanaan 

Sertifikasi sebanyak 

55 layanan

75 Pelaksanaan 

Sertifikasi sebanyak 

55 layanan

100 Pelaksanaan 

Sertifikasi sebanyak 

50 layanan

2 Desain 25 Identifikasi 

kebutuhan jenis 

dan kapasitas 

50 Pembuatan gambar 

teknik dan 

perhitungan bahan

75 Pembuatan gambar 

teknik dan 

perhitungan bahan

100  Desain dan alat uji

250 Perusahaan 25 Pelaksanaan 

kegiatan layanan 

teknis sebanyak 50 

perusahaan

50 Pelaksanaan 

kegiatan layanan 

teknis sebanyak 50 

perusahaan

75 Pelaksanaan 

kegiatan layanan 

teknis sebanyak 65 

perusahaan

100 Pelaksanaan kegiatan 

layanan teknis 

sebanyak 85 

perusahaan

Rp.   8.407.450.000 25         2.101.862.500 50           4.203.725.000 75           6.305.587.500 100            8.407.450.000 

7 95 Persen 15 1.  Penyusunan tim 

dan SK kegiatan

2. Penyiapan 

dokumen keuangan    

(DIPA dan emon)

3. Tingkat 

Penyerapan : 10%

35 1. Proses 

pertanggungjawaban 

keuangan TW II

2. Tingkat 

Penyerapan : 35%

65 1. Proses 

pertanggungjawaban 

keuangan TW III 

2. Tingkat 

Penyerapan : 35%

100 1. Tingkat 

Penyerapan : 15%

2.   Penyelesaian 

pertanggungjawaban 

keuangan

3.  Evaluasi dan 

pelaporan

Bidet

Jumlah total layanan 

sertifikasi 

Jumlah Desain/ 

Prototipe

Jumlah Perusahaan 

yang dilayani

Jumlah penerimaan 

PNBP

Identifikasi standar 

dan peralatan

5010

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Peningkatan jumlah 

jenis produk yang 

sudah bisa diuji di 

laboratorium

Botol gelas

Urinal

6

Jumlah SDM industri 

yang mengikuti 

pelatihan teknis dan 

manajemen

Jumlah contoh 

pengujian dan kalibrasi

Meningkatkan sistem 

tata kelola keuangan 

dan BMN yang 

profesional

Tingkat penyerapan 

anggaran

Wastafel

Kloset Jongkok

Spot termometer

Pengadaan peralatan 

dan standar

75 Persiapan ruangan 

dan instalasi 

peralatan

Jumlah penambahan 

ruang lingkup 

pengakuan produk 

LPK yang diakui oleh 

KAN

Botol gelas

100 Persiapan pengajuan 

ruang lingkup 

akreditasi ke KAN

Triwulan III Triwulan IV

2 3 4

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II

 

 
 
 

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan 

Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja  

Progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja yang terdapat di 

dalam Rencana Aksi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan III                

TA 2016, adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Realisasi Rencana Aksi BBK Triwulan III TA. 2016 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

1 5 6 7 8

3 Penelitian 60 1. Pembuatan produk   

2.  Penjajagan dan uji 

coba di industri                

3. Evaluasi hasil 

percobaan

77,16 Telah dilakukan kunjungan ke 

PT Haeng Nam untuk 

implementasi hasil penelitian 

keramik bone china 

(prototype), pembuatan 

produk dan karakterisasi 

produk refraktori self flow 

low cement castable, uji 

karakterisasi aplikasi silika 

untuk filler ban, uji 

performance filter keramik 

untuk industri minuman dan 

obat-obatan di BBK

1 Penelitian 60 Uji coba dengan 

industri, Evaluasi dan 

perbaikan

50 Prototype produk bata 

interlock sudah dibuat 

sebagai pengganti bata isolasi 

atas permintaan PT 

Nebraska.

1 Paket 

Teknologi/

Litbangyasa

60 Uji coba dengan 

industri

100 Pemanfaatan tanah yang 

terkontaminasi proses 

eksploitasi minyak bumi di 

wilayah Riau telah  dilakukan 

untuk keramik hias jenis 

keramik  halus dan produk 

bata ekspos dan sudah dibuat 

laporan

2 2 Kerja sama 60 Pelaksanaan penelitian 

dan pengujian

60 Tahap percobaan untuk 

kegiatan kerjasama dengan 

Nebraska dan untuk 

kerjasama dengan PT 

Pendekar Dua Nama masih 

dalam pencarian lokasi 

pembuatan bata

3 3,5 Indeks 75 Menghitung responden 

dan nilai indeks

75 Hingga Bulan September 

diperoleh rata-rata indeks 

kepuasan pelanggan yaitu 

3.28 yang diperoleh dari 

layanan jasa pengujian, 

konsultansi , sertifikasi 

(LSPro & BBK QACS) & 

pelatihan

4 1 Paket 75 Pelaksanaan 

pengadaan barang dan 

jasa

98 Pengadaan peralatan 

laboratorium dan sarana 

pendukung Balai sebanyak 

96 unit, telah selesai diterima 

sebanyak 94 unit, 2 unit lab 

belum diterima

5 30 Karya Tulis 

Ilmiah

75 Permintaan usulan 

karya tulis

75 Permintaan usulan karya tulis

Meningkatnya 

Kemampuan Balai dan 

Hasil Litbang dalam 

Rangka Meningkatkan 

Daya Saing Industri 

Jumlah Paket peralatan 

Laboratorium dan 

Sarana Pendukung 

Balai

Meningkatnya 

publikasi ilmiah hasil 

litbang

Karya tulis ilmiah yang 

dipublikasikan

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik

Tingkat kepuasan 

pelanggan

Meningkatnya kerja 

sama litbang

Kerja sama litbang 

instansi dengan 

industri

Hasil litbang yang telah 

diimplementasikan

1 Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang 

dimanfaatkan oleh 

industri

Hasil litbang prioritas 

yang dikembangkan

Hasil teknologi yang 

dapat menyelesaikan 

permasalahan industri 

(problem solving )

Target Realisasi

2 3 4

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

 

 

 



19 

Tabel 3.2 Realisasi Rencana Aksi BBK Triwulan II TA. 2016 (Lanjutan) 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

1 5 6 7 8

1 Komoditi 75 Persiapan ruangan dan 

instalasi peralatan

60 Persiapan ruang telah ada tetapi 

instalasi peralatan belum selesai

6 Komoditi 75 Persiapan ruangan dan 

instalasi peralatan

60 Perluasan lingkup untuk 4 komoditi 

( bidet, urinal, wastafel, kloset 

jongkok ) sedang proses di KAN, 

sedangkan botol gelas dan spot 

termometer terkendala standar dan 

peralatan standar (kalibrator)

100 Orang 65 1. Penyelenggaraan 

pelatihan

2. SDM Industri : 30 

orang

100 1. Penyelenggaraan pelatihan

2. SDM Industri : 123 orang

1650 Sample 75 Pelaksanaan Pengujian 

425 sampel, 

menginformasikan 

layanan kalibrasi ke 

pengguna yang 

potensial

71,39 Jumlah pengujian dan kalibrasi 

periode TW III sebanyak 1178 

sample

200 Layanan 

Sertifikasi

75 Pelaksanaan Sertifikasi 

sebanyak 55 layanan

64,50 Jumlah total layanan sertifikasi 

periode TW III sebanyak 129 

layanan

2 Desain 75 Pembuatan gambar 

teknik dan perhitungan 

bahan

75 Pembuatan gambar teknik dan 

perhitungan bahan desain terminal 

keramik dan desain aroma terapi

250 Perusahaan 75 Pelaksanaan kegiatan 

layanan teknis 

sebanyak 65 

perusahaan

100 Pelaksanaan kegiatan layanan teknis 

sebanyak 312 perusahaan

Rp.     8.407.450.000 75                6.305.587.500 71,93                                       6.047.157.000 

7 95 Persen 65 1. Proses 

pertanggungjawaban 

keuangan TW III 

2. Tingkat Penyerapan : 

35%

64,95 1. Proses pertanggungjawaban 

keuangan TW III

2. Tingkat Penyerapan : 64,95%

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

2 3 4

6 Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Peningkatan jumlah 

jenis produk yang 

sudah bisa diuji di 

laboratorium

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah SDM industri 

yang mengikuti 

pelatihan teknis dan 

manajemen

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah penambahan 

ruang lingkup 

pengakuan produk 

LPK yang diakui oleh 

KAN

Jumlah contoh 

pengujian dan kalibrasi

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah total layanan 

sertifikasi 

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah Desain/ 

Prototipe

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah Perusahaan 

yang dilayani

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah penerimaan 

PNBP

Meningkatkan sistem 

tata kelola keuangan 

dan BMN yang 

profesional

Tingkat penyerapan 

anggaran

 

 

Adapun hasil realisasi antara indikator kinerja yang telah dilaksanakan dari 

masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh 

Industri 

Pencapaian sasaran strategis I periode Triwulan III TA 2016 dengan indikator hasil 

litbang prioritas yang dikembangkan, indikator hasil litbang yang telah 
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diimplementasikan dan indikator hasil teknologi yang dapat menyelesaikan 

permasalahan industri (problem solving) semuanya dapat tercapai (lihat Tabel 3.3).  

Tabel 3.3 Realisasi Sasaran Strategis I 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7
3 Penelitian 60 1. Pembuatan produk   

2.  Penjajagan dan uji 

coba di industri                

3. Evaluasi hasil 

percobaan

77,16 Telah dilakukan kunjungan ke 

PT Haeng Nam untuk 

implementasi hasil penelitian 

keramik bone china 

(prototype), pembuatan 

produk dan karakterisasi 

produk refraktori self flow 

low cement castable, uji 

karakterisasi aplikasi silika 

untuk filler ban, uji 

performance filter keramik 

untuk industri minuman dan 

obat-obatan di BBK

1 Penelitian 60 Uji coba dengan 

industri, Evaluasi dan 

perbaikan

50 Prototype produk bata 

interlock sudah dibuat 

sebagai pengganti bata isolasi 

atas permintaan PT 

Nebraska.

1 Paket 

Teknologi/

Litbangyasa

60 Uji coba dengan 

industri

100 Pemanfaatan tanah yang 

terkontaminasi proses 

eksploitasi minyak bumi di 

wilayah Riau telah  dilakukan 

untuk keramik hias jenis 

keramik  halus dan produk 

bata ekspos dan sudah dibuat 

laporan

Hasil litbang yang telah 

diimplementasikan

Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang 

dimanfaatkan oleh 

industri

Hasil litbang prioritas 

yang dikembangkan

Hasil teknologi yang 

dapat menyelesaikan 

permasalahan industri 

(problem solving )

Target Realisasi

1 2 3

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

 

 

Berikut ini capaian dari masing-masing indikator kinerja: 

1. Hasil Penelitian dan Pengembangan Prioritas yang Dikembangkan 

Merupakan hasil litbang pada TA. 2016 yang mendukung Industri Prioritas 

berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional(RIPIN), dan hasil 

litbang/perekayasaan yang tekno meternya mencapai minimal skala 6. 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

60% dengan rencana kegiatan meliputi : pembuatan produk, penjajagan dan uji 

coba di industri serta evaluasi hasil percobaan. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 77,16% (melebihi target), dengan 

realisasi kegiatan meliputi ± 5 kali rapat koordinasi, studi literatur, pelaksanaan 

penelitian/pembahasan hasil uji dan evaluasi (uji produk), karakterisasi bahan 
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baku, karakterisasi dan analisa hasil uji, pembuatan produk, serta pembuatan 

laporan. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, progres penelitian mengalami 

kemajuan sebesar 38,66%, namun masih terdapat kendala yakni sebagian 

bahan pendukung dan bahan bakar masih dalam proses pengadaan serta masih 

dalam taraf penjajagan uji produk ke industri. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah mempercepat penyediaan bahan 

pendukung dan bahan bakar, percepatan uji coba produk di industri, sosialisasi 

dan aplikasi ke industri terkait, serta pembuatan laporan kegiatan dan promosi. 

 

2. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan 

Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ 

industri pada TA.2016, terdapat bukti kerja sama berupa kontrak atau MoU, 

dan hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut. 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

60% dengan rencana kegiatan meliputi uji coba dengan industri serta evaluasi 

dan perbaikan. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 50% (tidak mencapai target), 

dengan realisasi kegiatan meliputi pembuatan prototype produk refraktori/bata 

isolasi hasil pemanfaatan limbah aluminium dross dengan PT Nebraska 

Pratama. Adapun ketidaktercapaian target dikarenakan belum dilakukan uji 

coba awal prototype produk ke industri. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, progres penelitian mengalami 

kemajuan sebesar 20%, dimana telah dibuat prototype produk refraktori/bata 

isolasi hasil pemanfaatan limbah aluminium dross dengan PT Nebraska 

Pratama. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah uji coba dengan industri; evaluasi 

dan perbaikan; pembuatan MoU/kerjasama; dan penyusunan laporan kegiatan. 
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3. Hasil Teknologi yang dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (problem 

solving)  

Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi 

oleh sektor industri. 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

60% dengan rencana kegiatan meliputi uji coba dengan industri. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 100% (melebihi target), dengan 

realisasi kegiatan meliputi pemanfaatan tanah yang terkontaminasi proses 

eksploitasi minyak bumi di wilayah PT Centra Rekayasa Enviro – Riau  telah  

dilakukan untuk keramik hias jenis keramik halus dan produk bata ekspos; serta 

sudah dibuat laporan akhir. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, progres penelitian mengalami 

kemajuan sebesar 70%, dimana telah terjalin kerjasama problem solving 

dengan industri yakni PT Centra Rekayasa Enviro – Riau dengan memanfaatkan 

tanah yang terkontaminasi proses eksploitasi minyak bumi untuk pembuatan 

keramik hias jenis keramik halus dan produk bata ekspos. 

 

b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Kerja Sama Litbang 

Sasaran kegiatan II adalah meningkatnya kerja sama litbang, merupakan kerja sama 

litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan 

pada TA. 2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan paket teknologi dan 

pengembangan. 

Pencapaian sasaran strategis II periode Triwulan III TA 2016 dengan indikator kerja 

sama litbang instansi dengan industri dapat tercapai (lihat Tabel 3.4).  

Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Strategis II 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7
2 Kerja sama 60 Pelaksanaan penelitian 

dan pengujian

60 Tahap percobaan untuk 

kegiatan kerjasama dengan 

Nebraska; dan untuk 

kerjasama dengan PT 

Pendekar Dua Nama masih 

dalam pencarian lokasi 

pembuatan bata

Meningkatnya kerja 

sama litbang

Kerja sama litbang 

instansi dengan 

industri

Target Realisasi

1 2 3

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III
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Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

60% dengan rencana kegiatan meliputi : pelaksanaan penelitian dan pengujian. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 60% (sesuai target), dengan 

realisasi kegiatan yakni tahap percobaan penelitian dan pengujian untuk 

kegiatan kerjasama dengan PT Nebraska Pratama (CSEB & pemanfaatan 

limbah); dan untuk kerjasama dengan PT. Pendekar Dua Nama (pembuatan 

bata geopolimer) masih dalam pencarian lokasi pembuatan bata. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, progres kerja sama mengalami 

kemajuan sebesar 30%, dimana telah dilakukan pelaksanaan tahap percobaan 

penelitian dan pengujian untuk kerjasama dengan PT Nebraska Pratama (CSEB 

& pemanfaatan limbah) dan PT. Pendekar Dua Nama (pembuatan bata 

geopolimer).  

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah uji coba ke industri; penyusunan 

MoU; dan penyusunan Laporan Kegiatan. 

 

c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Pencapaian sasaran strategis III periode Triwulan III TA 2016 dengan indikator 

kinerja tingkat kepuasan pelanggan dapat tercapai sesuai target antara. Berikut ini 

capaian dari indikator kinerja tersebut (lihat Tabel 3.5) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Realisasi Sasaran Strategis III 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7
3,5 Indeks 75 Menghitung responden 

dan nilai indeks

75 Hingga Bulan September 

diperoleh rata-rata indeks 

kepuasan pelanggan yaitu 

3.28 yang diperoleh dari 

layanan jasa pengujian, 

konsultansi , sertifikasi 

(LSPro & BBK QACS) & 

pelatihan

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik

Tingkat kepuasan 

pelanggan

Target Realisasi

1 2 3

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

75% dengan rencana kegiatan meliputi : menghitung responden dan nilai 

indeks.  
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Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 75% (sesuai dengan target), 

dengan realisasi kegiatan meliputi membagikan kuesioner kepada pelanggan 

layanan pengujian, layanan sertifikasi (LSPro-Cencera dan BBK-QACS), layanan 

konsultansi dan layanan pelatihan. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tingkat kepuasan pelanggan 

akan kualitas pelayanan publik BBK mengalami peningkatan, dimana indeks 

pada periode Triwulan II sebesar 3,27 hanya meliputi layanan pengujian, 

layanan sertifikasi (LSPro-Cencera dan BBK-QACS), layanan konsultansi, belum 

termasuk layanan pelatihan. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah mengevaluasi hasil kuesioner untuk 

seluruh layanan baik litbang, pelatihan, pengujian, konsultansi, standarisasi, 

sertifikasi dan perekayasaan; serta pelaporannya. 

 

d. Sasaran Kegiatan IV :Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam 

Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri 

Pencapaian sasaran strategis IV periode Triwulan III TA 2016 dengan indikator 

kinerja jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai dapat 

tercapai sesuai target antara. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut 

(lihat Tabel 3.6) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Strategis IV 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7
1 Paket 75 Pelaksanaan 

pengadaan barang dan 

jasa

98 Pengadaan peralatan 

laboratorium dan sarana 

pendukung Balai sebanyak 

96 unit, telah selesai diterima 

sebanyak 94 unit, sedangkan 

2 unit alat laboratorium 

masih dalam proses 

pengiriman barang

Meningkatnya 

Kemampuan Balai dan 

Hasil Litbang dalam 

Rangka Meningkatkan 

Daya Saing Industri 

Jumlah Paket peralatan 

Laboratorium dan 

Sarana Pendukung 

Balai

Target Realisasi

1 2 3

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 75% 

dengan rencana kegiatan meliputi : pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.  

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 98% (melebihi target), dengan 

realisasi kegiatan meliputi pengadaan peralatan laboratorium dan sarana 
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pendukung Balai sebanyak 96 unit, telah selesai diterima sebanyak 94 unit, 

sedangkan 2 unit alat laboratorium masih dalam proses pengiriman barang. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, paket peralatan laboratorium dan 

sarana pendukung balai mengalami peningkatan kuantitas khususnya untuk sarana 

pendukung Balai meliputi alat pengolah data. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

khususnya 2 unit peralatan laboratorium. 

 

e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang 

Pencapaian sasaran strategis V periode Triwulan III TA 2016 dengan indikator 

kinerja karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dapat tercapai. Berikut ini capaian dari 

indikator kinerja tersebut (lihat Tabel 3.7) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Realisasi Sasaran Strategis V 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7

30 Karya Tulis 

Ilmiah

75 Permintaan usulan 

karya tulis

75 Permintaan usulan karya tulis

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya 

publikasi ilmiah hasil 

litbang

Karya tulis ilmiah yang 

dipublikasikan

 

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 75% 

dengan rencana kegiatan meliputi : permintaan usulan karya tulis.  

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 75% (sesuai dengan target), dengan 

realisasi kegiatan meliputi permintaan usulan karya tulis dan pemeriksaan oleh 

dewan penyunting baik jurnal, prosiding, ITKG dan JKGI. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, progres karya tulis ilmiah yang 

dipublikasikan mengalami peningkatan, dimana sudah masuk dalam tahap 

pemeriksaan oleh dewan penyunting khususnya untuk ITKG dan JKGI, sedangkan 

sebagian jurnal dan prosiding sudah dalam tahap pencetakan. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah menerbitkan karya tulis baik melalui 

prosiding, ITKG, JKGI maupun jurnal nasional dan internasional. 
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f. Sasaran Kegiatan VI : Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis kepada Dunia Usaha 

Pencapaian sasaran strategis VI periode Triwulan III TA 2016 dengan indikator 

kinerja jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen, 

jumlah desain/ prototipe, dan jumlah perusahaan yang dilayani dapat 

tercapai/melebihi dari target antara, kecuali indikator kinerja peningkatan jumlah 

jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium, jumlah penambahan ruang 

lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN, jumlah contoh pengujian dan 

kalibrasi, jumlah total layanan sertifikasi, dan jumlah penerimaan PNBP yang tidak 

mencapai rencana. Berikut ini realisasi dari masing-masing indikator kinerja, adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium 

Pada tahun 2016 telah ditetapkan target peningkatan jumlah jenis produk yang 

sudah bisa diuji di laboratorium, pada periode Triwulan III TA 2016 telah 

dilakukan kegiatan penambahan ruang lingkup untuk jenis produk/komoditi 

yang diuji di BBK, realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 3.8 sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Strategis VI.1 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7

1 Komoditi 75 Persiapan ruangan dan 

instalasi peralatan

60 Persiapan ruang telah ada 

tetapi instalasi peralatan 

belum selesai

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Peningkatan jumlah 

jenis produk yang 

sudah bisa diuji di 

laboratorium
 

Pada Triwulan II TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

75% dengan rencana kegiatan meliputi : persiapan ruangan dan instalasi 

peralatan.  

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 60% (tidak mencapai target), 

dengan realisasi kegiatan meliputi persiapan ruangan botol gelas namun 

instalasi peralatan belum selesai dilaksanakan. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, progres kegiatan peningkatan  

jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium mengalami 

peningkatan, dimana sudah masuk dalam tahap persiapan ruangan botol gels. 
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Rencana pada triwulan selanjutnya adalah percepatan instalasi peralatan dan 

persiapan pengajuan ruang lingkup akreditasi ke KAN. 

 

2. Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK (Lembaga Penilai 

Kesesuaian) yang diakui oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) 

Pada tahun 2016 telah ditetapkan target jumlah penambahan ruang lingkup 

pengakuan produk LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian) yang diakui oleh KAN 

(Komite Akreditasi Nasional), realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut : 

Tabel 3.9 Realisasi Sasaran Strategis VI.2 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7
6 Komoditi 75 Persiapan ruangan dan 

instalasi peralatan

60 Perluasan lingkup untuk 4 komoditi 

( bidet, urinal, wastafel, kloset 

jongkok ) sedang proses di KAN, 

sedangkan botol gelas dan spot 

termometer terkendala standar dan 

peralatan standar (kalibrator)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah penambahan 

ruang lingkup 

pengakuan produk 

LPK yang diakui oleh 

KAN

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

75% dengan rencana kegiatan meliputi : persiapan ruangan dan instalasi 

peralatan meliputi botol gelas, bidet, urinal, wastafel, kloset jongkok, dan spot 

Thermometer. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 60% (tidak mencapai target), 

dengan realisasi kegiatan meliputi perluasan lingkup untuk 4 komoditi (bidet, 

urinal, wastafel, kloset jongkok) sedang proses di KAN, sedangkan botol gelas 

dan spot termometer terkendala standar dan peralatan standar (kalibrator). 

 Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, progres kegiatan penambahan 

ruang lingkup pengakuan produk LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian) yang diakui 

oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) mengalami peningkatan, dimana 

perluasan lingkup untuk 4 komoditi (bidet, urinal, wastafel, kloset jongkok) 

telah proses di KAN. 

 Rencana pada triwulan selanjutnya adalah percepatan instalasi peralatan dan 

pengajuan ruang lingkup akreditasi ke KAN. 
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3. Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen 

Pada tahun 2016 ditetapkan target jumlah SDM industri yang mengikuti 

pelatihan teknis dan manajemen, realisasi terhadap indikator kinerja tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut : 

Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Strategis VI.3 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7

100 Orang 65 1. Penyelenggaraan 

pelatihan

2. SDM Industri : 30 

orang

100 1. Penyelenggaraan pelatihan

2. SDM Industri : 123 orang

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah SDM industri 

yang mengikuti 

pelatihan teknis dan 

manajemen

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

65% dengan rencana kegiatan meliputi : penyelenggaraan pelatihan dengan 

jumlah SDM industri sebanyak 70 orang. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 100% (melebihi target), dengan 

realisasi kegiatan penyelenggaraan pelatihan dengan jumlah SDM industri 

sampai dengan periode Triwulan III sebanyak 123 orang, meliputi Pelatihan 

Teknis Pengembangan Desain Pra dan Pasca Pembakaran Keramik dan Gerabah 

Hias bulan Maret 2016 di Malang, dengan peserta SDM industri sebanyak 33 

orang; Peningkatan Teknologi Industri Kecil Genteng, Kab Wonogiri bulan April 

2016, dengan peserta SDM industri sebanyak 6 orang; Pengembangan Industri 

Kerajinan Batu Bata IKM Aceh bulan Juni 2016, dengan peserta SDM industri 

sebanyak 16 orang; Workshop SNI ISO 9001:2015 dengan industri Keramik 

bulan Juli 2016, dengan peserta SDM industri sebanyak 23 orang; Peningkatan 

Kualitas Paving Block IKM Banten bulan Agustus 2016, dengan peserta SDM 

industri sebanyak 25 orang; dan Pengembangan Industri Bata Merah IKM Kab. 

Indramayu bulan September 2016, dengan peserta SDM industri sebanyak 20 

orang. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah SDM industri yang 

mengikuti pelatihan teknis dan manajemen mengalami peningkatan, dimana 

sampai dengan periode sebelumnya sebanyak 55 orang, sedangkan pada 

triwulan III peserta SDM industri yang mengikuti pelatihan sebanyak 68 orang. 

 



29 

4. Jumlah contoh pengujian dan kalibrasi 

Pada tahun 2016 telah ditetapkan target jumlah contoh pengujian yang diuji di 

laboratorium pengujian dan kalibrasi, pada periode Triwulan III TA 2016 telah 

dilakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi terhadap contoh yang minta 

diujikan, realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 

3.11 sebagai berikut : 

Tabel 3.11 Realisasi Sasaran Strategis VI.4 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7

1650 Sample 75 Pelaksanaan Pengujian 

425 sampel, 

menginformasikan 

layanan kalibrasi ke 

pengguna yang 

potensial

71,39 Jumlah pengujian dan kalibrasi 

periode TW III sebanyak 1178 

sample

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah contoh 

pengujian dan kalibrasi

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

75% dengan rencana kegiatan meliputi pelaksanaan pengujian 425 sample atau 

sampai dengan periode Triwulan III sebanyak 1225 sample, dan 

menginformasikan layanan kalibrasi ke pengguna yang potensial. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 71,39% (tidak mencapai target), 

dengan realisasi kegiatan meliputi jumlah pengujian sampai dengan periode 

Triwulan III sebanyak 1178 sample dengan rincian sebagai berikut : 

 Ubin keramik : 337 sample 

 Genteng : 16 sample 

 Kaca : 268 sample 

 Refraktori : 55 sample  

 Bahan baku : 173 sample 

 Table ware : 134 sample 

 Saniter : 93 sample  

 Pengujian lainnya : 100 sample 

 Kalibrasi : 2 sample 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah contoh pengujian yang 

diuji di laboratorium pengujian dan kalibrasi mengalami penurunan, dimana 
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rinciannya untuk periode TW-I sebanyak 428 sample; TW-II sebanyak 366 

sample; sedangkan pada TW-III sebanyak 384 sample. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian dengan 

jumlah sebanyak 1650 sample. 

 

5. Jumlah total layanan sertifikasi 

Pada tahun 2016 telah ditetapkan target jumlah total layanan sertifikasi, pada 

periode Triwulan III TA 2016 telah dilakukan layanan sertifikat produk dan atau 

SMM, realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12 

sebagai berikut : 

Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Strategis VI.5 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7
200 Layanan 

Sertifikasi

75 Pelaksanaan Sertifikasi 

sebanyak 55 layanan

64,50 Jumlah total layanan sertifikasi 

periode TW III sebanyak 129 

layanan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah total layanan 

sertifikasi 

 

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

75% dengan rencana kegiatan meliputi pelaksanaan sertifikasi sebanyak 55 

layanan atau sampai dengan periode Triwulan III sebanyak 150 layanan. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 64,5% (tidak mecapai target), 

dengan realisasi kegiatan meliputi pelaksanaan sertifikasi sampai dengan 

periode Triwulan III sebanyak 129 layanan, meliputi sertifikasi produk dan  

SMM. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah total layanan sertifikasi 

mengalami peningkatan, dimana rinciannya untuk periode TW-I sebanyak 44 

layanan; TW-II sebanyak 27 layanan dan TW-III sebanyak 58 layanan. 

 Rencana pada triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan sertifikasi total 

sebanyak 200 layanan. 
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6. Jumlah Desain/ Prototipe 

Pada tahun 2016 telah ditetapkan target jumlah desain / prototipe, pada 

periode Triwulan III TA 2016 telah dilakukan kegiatan perekayasaan alat, 

realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13 

sebagai berikut : 

Tabel 3.13 Realisasi Sasaran Strategis VI.6 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7
2 Desain 75 Pembuatan gambar 

teknik dan perhitungan 

bahan

75 Pembuatan gambar teknik dan 

perhitungan bahan desain terminal 

keramik dan desain aroma terapi

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah Desain/ 

Prototipe

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

75% dengan rencana kegiatan meliputi pembuatan gambar teknik dan 

perhitungan bahan untuk desain terminal keramik dan aroma terapi. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 75% (sesuai target), dengan 

realisasi kegiatan meliputi pembuatan gambar teknik dan perhitungan bahan 

untuk produk terminal keramik dari PT Gemilang dan produk aroma terapi. 

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, progres kegiatan pembuatan 

desain / prototipe mengalami peningkatan, dimana munculnya kandidat 

desain/prototipe lainnya yakni untuk produk aroma terapi. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah finalisasi desain terminal keramik 

dan produk aroma terapi serta finalisasi alat uji. 

 

7. Jumlah Perusahaan yang dilayani 

Pada tahun 2016 telah ditetapkan target jumlah perusahaan yang dilayani oleh 

BBK, pada periode Triwulan III TA 2016 telah dilakukan kegiatan pelayanan jasa 

teknis kepada dunia industri, realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut : 
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Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Strategis VI.7 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7

250 Perusahaan 75 Pelaksanaan kegiatan 

layanan teknis 

sebanyak 65 

perusahaan

100 Pelaksanaan kegiatan layanan 

teknis sebanyak 312 

perusahaan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah Perusahaan 

yang dilayani

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

75% dengan rencana kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan layanan teknis 

sebanyak 65 perusahaan atau sampai dengan periode Triwulan III sebanyak 165 

perusahaan. 

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini sebesar 100% (melebihi target), dengan 

realisasi kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan layanan teknis sampai dengan 

periode Triwulan III sebanyak 312 perusahaan. 

 Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah perusahaan yang 

dilayani mengalami penurunan, dimana rinciannya untuk periode TW-I 

sebanyak 87 perusahaan; TW-II sebanyak 121 perusahaan dan TW-III sebanyak 

104 perusahaan. 

  

8. Jumlah penerimaan PNBP 

Pada tahun 2016 telah ditetapkan target jumlah penerimaan PNBP BBK, 

realisasi terhadap indikator kinerja tersebut pada periode Triwulan III TA 2016 

dapat dilihat pada Tabel 3.15 sebagai berikut : 

Tabel 3.15 Realisasi Sasaran Strategis VI.8 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7

Rp.     8.407.450.000 75                6.305.587.500 71,93                  6.047.157.000 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatnya jasa 

pelayanan teknis 

kepada dunia usaha

Jumlah penerimaan 

PNBP

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

75% dengan rencana jumlah penerimaan sebesar Rp. 6.305.587.500,-. 

Realisasi penerimaan dari indikator kinerja ini sebesar 71,93% (tidak mencapai 

target), dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.047.157.000,-.  
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Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah penerimaan PNBP 

mengalami penurunan, dimana rinciannya untuk periode TW-I sebesar            

Rp. 2.699.787.000,-; TW-II sebesar Rp. 1.705.005.000,- dan TW-III sebesar        

Rp. 1.642.365.000,-. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah realisasi penerimaan sebesar                

Rp. 8.407.450.000,- atau masih mengalami defisit dari rencana sebesar            

Rp. 2.360.293.000,-. 

Adapun rincian realisasi fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

BBK TA 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17. 

Tabel 3.16 Realisasi Fisik PNBP Triwulan III 

1 2 (4 : 3)

1 Layanan litbang           1  Kegiatan  Kegiatan 0,00%

2 Layanan pengujian & kalibrasi  1.500  Contoh           42  Contoh 2,80%

3 Layanan  pelatihan           8  Kegiatan           15  Kegiatan 187,50%

4 Layanan RBPI           3  Kegiatan  Kegiatan 0,00%

5 Layanan Sertifikasi      100  Kegiatan         164  Kegiatan 164,00%

6 Layanan Standardisasi           1  Kegiatan             1  Kegiatan 100,00%

7 Layanan Konsultansi           3  Kegiatan             5  Kegiatan 166,67%

8

Layanan Jasa Penyediaan 

Bahan, Produk dan JPT 

Lainnya

          5  Kegiatan             8  Kegiatan 160,00%

No Program  Target Realisasi %

3 4

 

 

Tabel 3.17 Realisasi Penerimaan PNBP Triwulan III 

1 2 3 4 (4 : 3)

1 Layanan litbang                     250.000.000 0,00%

2
Layanan  Pengujian 

& Kalibrasi
                 1.500.000.000             1.433.562.000 95,57%

3 Layanan Pelatihan                     150.000.000                   81.500.000 54,33%

4 RBPI                        55.000.000 -

5 Sertifikasi                  6.407.500.000             4.498.050.000 70,20%

6 Standarisasi                        15.000.000                   20.645.000 137,63%

7 Konsultasi                        15.000.000                   11.200.000 74,67%

8

Layanan Jasa 

Penyediaan Bahan, 

Produk dan JPT 

Lainnya

                       15.000.000                      2.200.000 14,67%

Jumlah           8.407.500.000       6.047.157.000 71,93%

No Program  Target (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Penerimaan Fungsional
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g. Sasaran Kegiatan VII : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN Yang 

Profesional 

Pencapaian sasaran strategis VII pada periode Triwulan III TA  2016 dengan indikator 

kinerja tingkat penyerapan anggaran melebihi dari target antara. Berikut ini capaian 

dari indikator kinerja tersebut 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut : 

Tabel 3.18 Realisasi Sasaran Strategis VII 

Target 

Antara
Rencana Kegiatan 

Realisasi 

Antara
Realisasi Kegiatan 

4 5 6 7
95 Persen 65 1. Proses 

pertanggungjawaban 

keuangan TW III 

2. Tingkat Penyerapan : 

35%

64,95 1. Proses 

pertanggungjawaban 

keuangan TW III

2. Tingkat Penyerapan : 

64,95%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Triwulan III

Target Realisasi

1 2 3

Meningkatkan sistem 

tata kelola keuangan 

dan BMN yang 

profesional

Tingkat penyerapan 

anggaran

 

 

Pada Triwulan III TA. 2016, target antara dari indikator ini perkembangannya 

65% dengan rencana kegiatan meliputi penyiapan dokumen keuangan (DIPA 

dan emon); serta tingkat penyerapan anggaran 35% atau sampai dengan 

periode Triwulan III sebesar 80%.  

Realisasi dari indikator kinerja ini sebesar 64,95% (tidak mencapai target), 

dengan realisasi kegiatan meliputi penyerapan anggaran gaji dan tunjangan, 

biaya uang makan, biaya operasional perkantoran, dan biaya perjalanan dinas. 

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah total tingkat penyerapan anggaran 

sebesar 95%. 

 

 
3.1.2      Hasil yang telah Dicapai  dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Kinerja 

Output Kegiatan 

Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 

2016 sampai dengan Triwulan IIII (per tanggal 30 September 2016)  

mencapai 74,83% dari target 76,16% .  

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016, penyerapan anggaran BBK   adalah  

sebesar Rp.16.783.581.616,-  atau 64,95% dari total anggaran sebesar  

25.842.309.000,-.                                  
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Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA. 2016 

adalah sebagai berikut: 

 
a. Output 1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Keramik 

Output 

Pagu 
Triwulan III 

Keuangan Fisik 

(Rp. 000) 
S R S R 

(%) (%) (%) (%) 

Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi 
Industri Keramik 

932,018 83,77 39,43 84,54 78,97 

 

Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Keramik pada 

Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 39,43% sedangkan sasaran 

yang telah ditetapkan sebesar 83,77%, dengan realisasi fisik sebesar 78,97%. 

Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Keramik 

terdiri atas 7 (tujuh) judul litbang dengan rincian 2 (dua) judul penelitian 

teknologi keramik konvensional, 4 (empat) judul penelitian teknologi 

keramik maju, dan 1 (satu) judul perekayasaan peralatan industri.    

Realisasi fisik dari output pada triwulan III ini yaitu sebagian besar kegiatan 

penelitian sudah dalam tahap pelaksanaan penelitian dan pembuatan benda 

uji. Penelitian yang realisasi fisiknya tercapai salah satunya adalah Sintesis 

dan Karakterisasi Pigmen Keramik Berbasis MnO2 dari Bahan Pirolusit, 

dengan capaian 88,90%. Penelitian ini sudah mencapai tahap pengaplikasian 

pigmen pada komposisi bodi porselen.  Telah dilakukan pengujian pigmen 

dan specimen, dan  sedang dilakukan preparasi untuk karakterisasi akhir (uji 

PSA dan uji pewarna spinel/ l-a-b).  

Penelitian lain yang telah mencapai target fisik adalah Pengembangan 

Keramik Bone China Berbasis Bone Ash Sintesis yaitu sebesar 88,90%. Tahap 

yang telah dilakukan adalah pembuatan benda uji / bodi bone china 

menggunakan bone ash sintetis dan bahan penolong, Evaluasi hasil analisis 

X-RD/EDX dan analisis kimia bone ash sintetik, serta melanjutkan 

karakterisasi bahan bone ash sintetis (derajat putih, berat jenis dan ukuran 
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butir - Melanjutkan karakterisasi benda uji bodi bone china (penyerapan 

air,susut kering, susut bakar dan kekerasan (vickers). 

Penelitian Pengembangan Filter Keramik untuk Industri Minuman dan Obat-

obatan telah mencapai 78,50%, Pelaksanaan penelitian/pembahasan hasil 

uji dan evaluasi, Karakterisasi dan evaluasi hasil uji, pembuatan prototip 

filter keramik dengan 1 core filter, melakukan penggilingan campuran 

komposisi C dan pencetakan komposisi tersebut secara casting dan 

mengirimkan sampel filter keramik kode A & B serta granul/ serbuk gamma 

alumina, silika & hidroksilapatit untuk pengujian karakteristik luas 

permukaan & pori dengan alat BET ke laboratorium terpadu UIN Yogjakarta. 

Target fisik pada beberapa penelitian belum tercapai, antara lain Pembuatan 

Lapisan Hidrofob untuk Kaca Kendaraan, Pembuatan Silika untuk Filler Ban, 

dan Pembuatan Tinta Keramik Printer Ink-Jet untuk Aplikasi pada Transfer 

Paper. hal ini disebabkan antara lain; pada penelitian Pembuatan Lapisan 

Hidrofob untuk Kaca Kendaraan beberapa bahan pengujian belum tersedia 

karena masih dalam proses pengiriman, pada penelitian Pengembangan 

Silika untuk Filler Ban telah dilakukan pengujian dan diterima hasilnya, 

namun belum dilakukan uji coba serta evaluasi untuk skala yang lebih besar, 

dan pada penelitian Pembuatan Tinta Keramik Printer Ink-Jet untuk Aplikasi 

padaTransferPaper, percobaan pengaplikasian pada transfer paper telah 

dilakukan, namun hasil yang diperoleh belum memenuhi target yaitu 

terdapat kendala belum stabilnya suspensi serta kondisi tinda belum 

menempel kuat di kertas untuk pengujian warna biru.  

Realisasi keuangan tidak tercapai karena proses pertanggungjawaban 

kegiatan untuk aktivitas penelitian seperti perjalanan dinas dan pengadaan 

barang belum dibukukan oleh bagian keuangan. 

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan fisik Triwulan III tahun sebelumnya, 

realisasi Triwulan III tahun 2016 lebih tinggi, yaitu 78,51% pada tahun 2015 

berbanding 78,97%. 

Pada triwulan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan percepatan proses 

pertanggungjawaban biaya pengujian, pengadaan bahan baku dan peralatan 

serta pemantauan pada pejabat pengadaan barang dan jasa. 
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b. Output 2 : Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi 

Output 

Pagu 
Triwulan III 

Keuangan Fisik 

(Rp. 000) 
S R S R 

(%) (%) (%) (%) 

Fasilitasi Pengembangan dan 
Pemanfaatan Teknologi 

766,400 49,30 69,67 80,00 94,99 

 

Output Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi pada Triwulan 

III capaian realisasi keuangan sebesar 69,67% sedangkan sasaran yang telah 

ditetapkan sebesar 49,30%, dengan realisasi fisik sebesar 94,99%. 

Output Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi terdiri 2 (dua) 

sub Output yaitu pengadaan peralatan pengolah data sejumlah 33 unit dan 

pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sejumlah 34 unit.   

Realisasi fisik dari output Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan 

Teknologi selama triwulan III adalah penyusunan HPS untuk beberapa 

peralatan yang belum diadakan, penyusunan kontrak dengan rekanan serta 

proses serah terima barang. Selama Triwulan III telah dilaksanakan 

pengadaan untuk sarana dan prasarana laboratorium: (tiga) jenis alat 

pengembangan status akreditasi KAN laboratorium Pengujian, 1 (satu) jenis 

peralatan Portable IR Calibrator Fluke 9132, 3 (tiga) jenis peralatan 

pendukung untuk filter, dan  1 (satu) unit printer. 

Target fisik telah mencapai sasaran demikian pula dengan realisasi keuangan 

yang melebihi sasaran, pada Triwulan III output Fasilitasi Pengembangan dan 

Pemanfaatan Teknologi ditargetkan untuk proses pertanggungjawaban 

keuangan dan telah dilaksanakan pada triwulan III proses 

pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan lemari laboratorium, 

gordyn dan meja kursi pegawai. 

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan fisik Triwulan III tahun sebelumnya, 

realisasi Triwulan III tahun 2016 lebih tinggi, yaitu 78,51% pada tahun 2015 

berbanding 94,55% pada tahun 2016. 
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Diharapkan pada Triwulan III kegiatan yang telah direncanakan berupa 

proses serah terima untuk pengadaan peralatan untuk 2 (dua) peralatan 

yang belum diterima dapat dilaksanakan tepat waktu. 

 

c.    Output 3 : Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Teknis Industri 

Output 

Pagu 
Triwulan III 

Keuangan Fisik 

(Rp. 000) 
S R S R 

(%) (%) (%) (%) 

Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan 
dan Pengawasan Teknis 

4,398,490 64,35 39,47 75,00 56,00 

 

Output Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Teknis 

pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 39,47% sedangkan 

sasaran yang telah ditetapkan sebesar 64,35%, dengan realisasi fisik sebesar 

56,00%. 

Output Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Teknis 

adalah pelaksanaan 9 layanan berupa layanan jasa litbang, pengujian, 

sertifikasi, rancang bangun dan rekayasa industri (RBPI), konsultansi, 

pelatihan, kalibrasi, standardisasi dan jasa lain.   

Realisasi fisik dari output Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan 

Pengawasan Teknis adalah sebagai berikut: 

- Pelaksanaan revisi anggaran terkait dengan kegiatan sertifikasi baik 

sertifikasi awal maupun surveilen; 

- Pelaksanaan kegiatan pengujian pada 1178 sampel sampai dengan 

Triwulan III; 

-  Pelaksanan pelatihan pada 123 orang industri, meliputi kegiatan pelatihan 

pada Disperindag Pemprov Jawa Timur dengan jumlah peserta 45 orang 

dan Dinas Pemprof Aceh sejumlah 16 orang Workshop SNI ISO 9001:2015; 

industri Keramik sejumlah 23 orang, Pelatihan Peningkatan Kualitas 

Paving Block IKM Banten 25 orang dan Pelatihan Pengembangan Industri 

Bata Merah IKM Kab. Indramayu sejumlah 20 orang. 

-   Pelaksanaan sertifikasi sejumlah 129 layanan.  
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- Pelaksanaan penyusunan jadwal surveillen dan sertifikasi ulang pada 

perusahaan yang masa berlaku sertifikatnya akan berakhir. 

Target fisik belum mencapai sasaran demikian pula dengan realisasi 

keuangan masih dibawah sasaran, pada Triwulan III output Pelaksanaan 

Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Teknis ditargetkan untuk proses 

pertanggungjawaban keuangan sebesar 37,08%, ternyata selama trIIIwulan I 

belum selesai dilaksanakan proses pertanggungjawaban keuangan belum 

diterbitkannya petunjuk teknis proses pertanggungjawaban kegiatan yang 

bersumber dari dana PNBP untuk pencairan honorarium kegiatan PNBP. 

Selama Triwulan III telah dilaksanakan revisi internal pada belanja yang 

bersumber dari PNBP. 

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan keuangan Triwulan III tahun 

sebelumnya, realisasi Triwulan III tahun 2016 lebih rendah, yaitu 64,76% 

pada tahun 2015 berbanding 39,96%, demikian pula pada realisasi fisik 

masih lebih rendah yaitu 60% pada tahun 2015 dan 56% pada tahun 2016. 

Realisasi keuangan output Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan 

Pengawasan Teknis sangat tergantung pada realisasi penerimaan, apabila 

realisasi penerimaan PNBP masih rendah (tdak mencapai target) maka 

kegiatan yang dibiayai oleh PNBP juga tidak mencapai target. Pada triwulan 

III realisasi tidak mencapai target sehingga proses penggunaan dana untuk 

output Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Teknis juga 

tidak tercapai dan lebih rendah dari tahun 2015. 

Diharapkan pada Triwulan III kegiatan yang telah direncanakan berupa 

proses pengujian, sertifikasi, serta pelatihan dapat dilaksanakan dan 

dilaporkan sesuai dengan rencana. Proses pertanggungjawaban keuangan 

juga sudah dapat dilaksanakan pada Triwulan IIII agar capaian yang 

diharapkan sesuai dengan target yang ditentukan. 
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d. Output 4 : Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan 

  

Output 

Pagu 
Triwulan III 

Keuangan Fisik 

(Rp. 000) 
S R S R 

(%) (%) (%) (%) 

Layanan Kepegawaian dan 
Kelembagaan 

1,791,434 81,49 45,96 84,25 81,04 

 
Output Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan pada Triwulan III capaian 

realisasi keuangan sebesar 45,96% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan 

sebesar 81,49%, dengan realisasi fisik sebesar 81,04%. 

Output Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan adalah pelaksanaan 19 

kegiatan yang dikelompokan dalam sub output 1) Hasil peningkatan 

kompetensi SDM, 2) Hasil peningkatan kompetensi lembaga, 3) Sertifikasi 

lembaga/ laboratorium, 4) Promosi jasa layanan teknis BBK, 5) Publikasi hasil 

litbang.   

Realisasi fisik dari output Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan adalah 

sebagai berikut: 

-   Hasil peningkatan kompetensi SDM, pada Triwulan III capaian yang telah 

dicapai adalah pelaksanaan Magang Pegawai Baru tahun 2016 telah 

dilaksanakan di PT Asahimas Flat Glass, Tbk dari tanggal 22 Agustus s/d 5 

Oktober 2016, Pelatihan Ketidakpastian Pengukuran Kalibrasi telah 

selesai dilaksanakan Pelatihan Pemahaman ISO 9001:2015; Pelatihan 

Komoditi Keramik; Pembekalan Purna Tugas telah selesai dilaksanakan; 

-   Sub output hasil peningkatan kompetensi lembaga, pada Triwulan III telah 

dilaksanakan audit internal LSSM dan Lspro BBK pada tanggal 9-10 

Agustus 2016 berdasarkan SK Ka BBK No.89/01/SK-BBK/5/2016 dan 

Memo Dinas No.1616/01/BBK/KP/7/2016, telah dilaksanakan audit 

surveillance terhadap LSSM BBK oleh KAN, sekaligus penyesuaian 

terhadap ISO 9001 : 2015 pada tanggal 15-16 Agustus 2016, mengikuti 

FGD Penilaian kemampuan LPK di Pustand BPPI Kemenperin, dan 

persiapan bahan untuk perencanaan materi dan jadwal rapat komite 

ketidakberpihakan LSPro dan LSSM BBK. 
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-  Sub output sertifikasi lembaga/ laboratorium, kegiatan Survelen lab 

kalibrasi sudah dilaksanakan pada tanggal 6 september, spesifikasi alat 

sudah diserahkan ke bagian pengadaan dan telah diterima usulan 

pengadaan alat pada bulan September, Telah dilakukan persiapan untuk 

uji banding kaca pengaman berlapis untuk bangunan dengan PT 

Tamindo, Telah dilakukan kalibrasi peralatan uji terkait dengan 

reakreditasi LPBBK, Telah dilakukan ujicaba dan verifikasi peralatan uji 

kaca pengaman berlapis untuk bangunan. 

- Capaian kegiatan promosi dan komersialisasi jasa pelayanan teknis BBK 

selama Triwulan III berupa telah dilakukan kunjungan dan diskusi dengan 

Personil dari ditjen IKM mengenai rencana pelatihan salah satunya 

Disperindag Banten, Diskusi promosi dan membuat penawaran pelatihan 

untuk PT SRKI, Diskusi dengan KPAI rencana kerjasama pelatihan untuk 

Timor Leste, dan merencanakan kujungan ke PT Phytochemindo Reksa 

untuk kerjasama penelitian.  

- Capaian pada pelaksanaan publikasi hasil litbang, selama Triwulan III 

telah diterbitkan majalah ITKG semester I dengan jumlah 4 (empat) 

judul, prosiding hasil diseminasi yang telah dilaksanakan pada triwulan II 

sedang proses pencetakan, pembuatan SIM PTSP dalam proses 

pembuatan untuk layanan litkayasa, konsultansi dan pelatihan. 

Target fisik belum mencapai sasaran, demikian pula realisasi keuangan 

masih dibawah sasaran, pada Triwulan III output Layanan Kepegawaian dan 

Kelembagaan ditargetkan untuk proses pertanggungjawaban keuangan 

sebesar 84,25%, ternyata selama Triwulan III belum selesai dilaksanakan 

proses pertanggungjawaban keuangan belum diterbitkannya petunjuk teknis 

proses pertanggungjawaban kegiatan sehingga baru terealisasi sebesar 

39,96%. Secara umum kagiatan fisik output layanan kepegawaian dan 

kelembagaan belum mencapai target yaitu sebesar 81,04% dari target 

84,25%.  

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan fisik Triwulan III tahun sebelumnya, 

realisasi keuangan Triwulan III tahun 2016 lebih rendah, yaitu 53,15% pada 

tahun 2015 berbanding 39,47%, namun realisasi fisik lebih tinggi yaitu 
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73,78% pada tahun 2015 dan 81,04% pada tahun 2016. Realisasi fisik lebih 

tinggi karena beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan telah dilakukan 

updating laporan yaitu untuk kegiatan pelaksanaan 5K, pembuatan SIM PTSP 

BBK serta pengelolaan dan pengembangan website BBK. 

Rencana pada Triwulan III adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan diseminasi 

yang telah dilaksanakan pada bulan Mei, evaluasi berkala pada locus yang 

telah ditetapkan untuk kegiatan 5K yaitu pada laboratorium ubin dan kaca 

serta subbag Program untuk perwakilan ruang administrasi. Tim jurnal JKGI 

dan ITKG akan melakukan komunikasi yang lebih intens atas penyampaian 

surat yang belum mendapat tanggapan agar proses seleksi dan penilaian 

dapat dilaksakan. 

 
e. Output 5 : Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan 

Output 

Pagu 
Triwulan III 

Keuangan Fisik 

(Rp. 000) 
S R S R 

(%) (%) (%) (%) 

Layanan Administrasi Keuangan 
dan Pelaporan 

465,487 77,34 36,99 76,38 73,60 

 

Output Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada Triwulan III 

capaian realisasi keuangan sebesar 36,99% sedangkan sasaran yang telah 

ditetapkan sebesar 77,34%, dengan realisasi fisik sebesar 73,60%. 

Output Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan adalah 5 (lima) 

dokumen.   

Realisasi fisik dari output Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan 

adalah sebagai berikut:  Pada Bulan Juli telah disampaikan perubahan pagu 

indikatif kepada Sekretariat BPPI sesuai surat edaran Sekretaris BPPI. 

Melakukan pengumpulan data dukung kegiatan tahun 2017, Pada triwulan 

III Telah disusun Rencana Kinerja (renkin) tahun 2017, proses penyusunan  

data dukung RKAKL 2017, Balai Besar Keramik juga telah menyampaikan 

materi TOR dan RAB kegiatan litbang pada Puskajitek dan TIKI selaku 
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penyeleksi usulan masing-masing Satker serta perbaikan usulan berupa 

penambahan kelengkapan pada usulan judul penelitian proposal teknis. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi telah membuat draft Rencana Kinerja 

tahunan tahun 2016. pengumpulan data dan informasi terkait monev dan 

SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan. 

penyusunan data dukung proposal PNBP, rapat evaluasi dan persiapan 

penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi 

terkait monev dan SPIP, serta Tapkin (level Eselon III dan II) untuk Bulan April 

s/d September, serta laporan monev April sampai dengan September 2016. 

Penyusunan Perjakin tiap Bidang dan Rencana Kerja serta Rencana 

Penarikan Anggaran (ALKI) telah selesai disusun.  

Kegiatan implementasi pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) telah 

dilaksanakan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2015 dan 

disusun laporan Keuangan dan Barang Milik Negara serta rekonsiliasi dengan 

Kanwil dan Eselon I BPPI pada bulan Januari 2016. Selanjutnya Selama 

Triwulan III juga telah dilaksanakan proses pertanggungjawaban keuangan, 

pencatatan melalui aplikasi SILABI oleh bendahara pengeluaran, pelaporan 

pajak penerimaan PNBP melalui aplikasi pajak online. rekonsiliasi secara 

berkala antara satker BBK dengan KPPN Bandung I atas dokumen SP2D yang 

telah diterbitkan oleh KPPN belum dapat dilaksanakan karena aplikasi pada 

KPPN belum siap, namun penginputan data melalui aplikasi SAKPA telah 

dilaksanakan. 

Target fisik dan keuangan masih dibawah sasaran, pada Triwulan III output 

Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan ditargetkan untuk proses 

pertanggungjawaban keuangan sebesar 77,34%, ternyata selama triwulan III 

baru selesai dilaksanakan proses pertanggungjawaban sebesar 39,26%, 

karena beberapa kegiatan perjalanan dinas untuk koordinasi belum 

dilaksanakan, termasuk kegiatan pemantuan dan pengawasan BMN di 

Plered yang perlu tindak lanjut kerjasama pengawasan dengan aparat 

setempat. 
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Bila dibandingkan dengan pelaksanaan fisik Triwulan III tahun sebelumnya, 

realisasi Triwulan III tahun 2016 lebih rendah, yaitu 40,43% pada tahun 2015 

berbanding 36,99%. 

Diharapkan capaian pada Triwulan IIII dapat dilanjutkan pada triwulan 

berikutnya, dan realisasi keuangan lebih dapat ditingkatkan. kegiatan yang 

telah direncanakan berupa proses penyusunan laporan Triwulan III, 

penetapan pagu definitif dan pengumpulan data dukung untuk persiapan 

pembahasan pagu definitif, rekonsiliasi tingkat wilayah untuk Triwulan III 

dengan Kanwil Jawa Barat yang dikoordinasi oleh koordinator wilayah  dan 

rekonsiliasi bulanan untuk bulan Juli s/d September. 

 

f. Output 994 : Layanan Perkantoran 

Output 

Pagu 
Triwulan III 

Keuangan Fisik 

(Rp. 000) 
S R S R 

(%) (%) (%) (%) 

Layanan Perkantoran 17.488.480 75,57 74,82 75,02 77,83 

 

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi keuangan 

sebesar 74,82% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 75,57%, 

dengan realisasi fisik sebesar 77,83%. 

Realisasi fisik dari output Layanan Perkantoran adalah sebagai berikut: 

- Revisi Belanja operasional perkantoran dan pimpinan terkait 

penghematan anggaran. 

- Revisi Belanja Pegawai dan tunjangan terhait dengan penghematan 

anggaran Kementerian/Lembaga dan pemenuhan kebutuhan Belanja 

Pegawai untuk satker di lingkungan BPPI. 

- Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai bulan Juli s/d 

September, pencairan tunjangan khusus/tunjangan kinerja bulan Juni  – 

Agustus 2016, dan uang makan Juni  s/d Agustus 2016. 

-  Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah operasional perkantoran, 

pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan 
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gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, 

pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan 

komunikasi. 

Target fisik telah mencapai sasaran namun realisasi keuangan masih 

dibawah sasaran. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan fisik Triwulan III 

tahun sebelumnya, realisasi Triwulan III tahun 2016 lebih tinggi, yaitu 

56,84% pada tahun 2015 berbanding 77,83%, dan realisasi keuangan yaitu 

63,37% pada tahun 2015 dan 74,82% pada tahun 2016. 

Diharapkan pada Triwulan IIII kegiatan yang telah direncanakan berupa 

proses revisi internal anggaran untuk operasional perkantoran, pelaksanaan 

pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dapat terlaksana tepat waktu, 

usulan penambahan tunjangan kinerja yang merupakan pengalihan 

kelebihan pada belanja gaji  yang dikoordinasi oleh Sekretariat BPPI juga 

dapat segera terealisasi agar pagu anggaran untuk triwulan berikutnya dapat 

tercukupi. 

 
 

3.2    HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN  
 

3.2.1    Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja  

A.     Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang 

dimanfaatkan oleh industri 

 Untuk litbang Hasil litbang prioritas yang dikembangkan dan 

litbang yang telah diimplementasikan belum terealisasi. 

Terdapat 4 kandidat judul litbang yang termasuk siap 

diterapkan yaitu : Pengembangan keramik bone china berbasis 

bone ash sintetis, Pembuatan refraktori self flow low cement 

castable dengan menggunakan nano silika, Pengembangan 

silika untuk filler ban dan  Pengembangan filter keramik untuk 

industri minuman dan obat-obatan. Keempat judul litbang pada 

triwulan III ini sudah dalam tahapan pelaksanaaan 

pembentukan produk sampel, rekayasa pembuatan dan aplikasi 



46 

alat serta pengujian hasil penelitian. Telah dilakukan kunjungan 

ke PT Haeng Nam untuk implementasi hasil penelitian keramik 

bone china (prototype), pembuatan produk dan karakterisasi 

produk refraktori self flow low cement castable, uji karakterisasi 

aplikasi silika untuk filler ban, uji performance filter keramik 

untuk industri minuman dan obat-obatan di BBK. Hambatan 

dari kegiatan tersebut dalam hal penyediaan bahan dan 

peralatan yang masih belum terealisasi seperti pengadaan 

peralatan kegiatan pembuatan lapisan hidrofob yang harus 

menunggu pengiriman barang. Beberapa kendala lain yaitu 

pada saat akan melakukan pengujian hasil produk, alat 

pengujian tidak dimiliki oleh balai besar keramik sehingga harus 

melakukan proses uji di tempat lain yang membutuhkan waktu 

relatif lama dan tidak setiap tampat dapat melayani seluruh 

jenis uji yang dibutuhkan. 

 Untuk hasil litbang yang telah diimplementasikan terdapat 3 

kandidat litbang yakni Pemanfaatan  aluminium dross untuk 

pembuatan produk refraktori dengan    PT Nebraska    telah 

dilakukan komunikasi dan telah dilaksanakan kerjasama litbang, 

kondisi optimal hasil percobaan belum tercapai sehingga belum 

bisa di uji coba di industri. Pemanfaatan nano silika untuk filler 

cat dalam tahapan karakterisasi spesifikasi cat dari PT Sigma 

Utama sebagai pengguna cat tersebut, namun belum ada 

tindak lanjut. Penelitian Pembuatan Gamma alumina untuk 

katalis  (Sudchemi) terhambat pada terbatasnya peralatan yang 

dimiliki BBK dalam karakterisasi Chlorida. 

 Untuk Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan 

industri (problem solving) terkait dengan Pengelolaan limbah 

pengeboran dari Riau sudah dibuat laporan ke peminta jasa/PT 

Centra Rekayasa Enviro – Riau. 
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B.     Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 

a. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kerjasama litbang  

Hingga triwulan III telah terdapat 2 kerja sama litbang yang 

dihasilkan yaitu Penerapan Hasil Litbang Produk Bata Geopolimer 

dengan PT Pendekar Dua Nama dan kerjasama Pemanfaatan 

Limbah Aluminium Dross Untuk Pembuatan Produk Refraktori 

dengan PT Nebraska. Tahap percobaan untuk kegiatan kerjasama 

dengan Nebraska dan untuk kerjasama dengan PT Pendekar Dua 

Nama masih dalam pencarian lokasi pembuatan bata.  

Untuk kerjasama dengan PT Pendekar Dua Nama terkendala 

dengan pencarian lokasi pembuatan bata. 

 

b. Sasaran Strategis IIII : Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

Tingkat kepuasan pelanggan s/d bulan September 2016 adalah 

3.28 (dalam skala 4) atau 4.10 (dalam skala 5), dengan rincian 

(dalam skala 5) yaitu Jasa layanan secara umum (metode servqual) 

3,73, pengujian 3.74, konsultansi 4.3, Sertifikasi produk 4,27, 

sertifikasi MM 4,62 dan Pelatihan 3,95. Beberapa hambatannya : 

 Perhitungan indeks kepuasan pelanggan ini belum merupakan 

akumulasi dari 9 layanan jasa teknis BBK, karena beberapa jasa 

layanan belum terealisasi seperti Pelatihan Teknis, RBPI, 

kalibrasi dan litbang serta belum semua perusahaan yang 

menggunakan jasa layanan teknis BBK mengisi dan 

menyerahkan format kepuasan pelanggan. 

 

c. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil 

Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri 

Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai 

hingga triwulan III ini pada pengadaan sarana perkantoran sudah 

dalam proses pertanggungjawaban keuangan sehingga tidak ada 

hambatan. Sedangkan untuk peralatan laboratorium masih dalam 
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proses serah terima barang, peralatan laboratorium sudah 88,40% 

diterima dan hanya 2 (dua) barang yang belum diterima. 

 

d. Sasaran Strategis V : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 ini sudah diterbitkan  Karya 

Tulis Ilmiah yaitu dimuat di Jurnal ITKG  untuk terbitan semester 

I, adapun maupun JKGI masih dalam proses seleksi judul. 

Makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik 

sudah selesai dan dalam proses penjilidan. 

 

e. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya jasa pelayanan teknis 

kepada dunia usaha 

 Untuk jenis produk yang sudah bisa duji di laboratorium belum 

ada komoditi baru sesuai yang ditargetkan yaitu botol kaca dan 

ampelas, sehingga tidak ada hambatan 

  Peningkatan penambahan ruang lingkup produk LPK yang 

diakui KAN terdapat 5 komoditi pengujian yang sudah siap 

diajukan dari target 6 komoditi yaitu Botol gelas, bidet, urinal, 

wastafle dan kloset jongkok. Sedangkan untuk besaran kalibrasi 

yakni spot termometer tinggal pengajuan saja ke KAN. Untuk 

indicator kinerja ini hingga triwulan I tidak ada hambatan. 

 Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi hingga 30 September 

2016  telah mencapai 1178 contoh (71,39 %) dari target 1650 

contoh.  Beberapa kegiatan sertifikasi ada yang mengalami 

pengunduran jadwal sehingga hal ini berdampak pada jumlah 

contoh pengujian yang belum mencapai target hingga triwulan 

III ini. 

 Untuk jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan 

manajemen hingga bulan Maret  2016 telah dilakukan 

Bimbingan Teknis Dekorasi Pra dan Paska Bakar IKM Keramik 

dan Gerabah Hias di Kota Malang tanggal 1-3 Maret 2016, 

dengan jumlah peserta 45 orang. Kemudian Pelatihan Teknis 
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Pengembangan Industri Kerajinan Batu bata bagi IKM Aceh 

pada tanggal 1-5 September 2016 sebanyak 15 orang. 

Pelatihan pada Industri Keramik sejumlah 23 orang, Pelatihan 

Peningkatan Kualitas Paving Block IKM Banten 25 orang dan 

Pelatihan Pengembangan Industri Bata Merah IKM Kab. 

Indramayu sejumlah 20 orangSehingga total peserta SDM 

industry sebanyak 123 orang dan tidak ada hambatan dan 

mencapai target.  

 Jumlah total layanan sertifikasi hingga bulan Maret 2016 ini 

terdapat 129 kegiatan layanan sertifikasi SPPT-SNI dan SMM 

ISO 9001:2008 dari target 200 layanan. Hambatan dalam 

pencapaian target layanan ini karena permasalahan exit permit 

yang lebih lama sehingga beberapa kegiatan sertifikasi ada yang 

mengalami pengunduran jadwal, serta permintaan beberapa 

perusahaan untuk mengundurkan karena terdapat kegiatan 

yang bersamaan dengan jadwal pelaksanaan sertifikasi.  

 Jumlah desain/prototip telah dihasilkan 1 desain pembuatan 

terminal keramik dari target 2 desain sesuai permintaan dari PT 

Gemilang, Sehingga tidak ada hambatan dan mencapai target.  

 Jumlah perusahaan yang dilayani hingga Maret 2016 ini telah 

mencapai 312 perusahaan dari target 250 perusahaan yang 

dilayani, sehingga tidak ada hambatan. 

 Jumlah penerimaan PNBP hingga Maret 2016 telah mencapai 

Rp 6.047.157.000 (71,93%) dari target Rp. 8.407.450.000, 

dibawah target yang ditentukan sebesar 75%. Kendala tidak 

tercapainya karena perubahan jadwal sertifikasi sehingga 

berpengeruh terhadap penerimaan dan pendapatan dari 

pengujian. 
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C.     Perspektif peningkatan Kapasitas Lembaga 

a. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan sistem tata kelola 

keuangan dan BMN yang professional 

 Tingkat penyerapan anggaran hingga bulan Maret 2016 ini  

mencapai 64,95  % dari target 95 %.  Permasalahan belum 

tercapainya target ini antara lain : 

- Kendala pada proses penerimaan barang untuk 

pengadaan bahan karena beberapa bahan harus inden 

dengan jangka waktu yang relatif lama. 

- Adanya beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaanya 

disesuaikan kembali terkait dengan adanya efisiensi 

penghematan anggaran. 

- Adanya keterlambatan pertanggung jawaban beberapa 

perjalanan dinas dalam rangka konsultansi dan studi 

banding kegiatan litbang. 

- Keterlambatan bendahara pengeluaran dalam updating 

pertanggungjawaban pada aplikasi emonitoring APBN.  

 

3.2.2    Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan 

a. Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri  

Sebagian besar kegiatan penelitian sudah dalam tahap pelaksanaan 

penelitian dan pembuatan benda uji, beberapa sudah dalam tahap 

karakterisasi benda uji. Namun masih ada beberapa bahan 

penelitian dan peralatan pendukung yang masih belum teralisasi 

seperti peralatan pada penelitian Pembuatan Lapisan Hidrofob 

untuk Kaca Kendaraan. Beberapa perjalanan dinas dalam rangka 

konsultasi dan pengumpulan data masih ada yang belum terealisasi. 

 

b. Output 002 : Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

Tidak ada hambatan, sudah sesuai target. 
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c. Output 003 : Pelaksanaan Pembinaan pelayanan dan pengawasan 

teknis industri 

Proses pertanggungjwaban keuangan untuk perjHal ini lanan dinas 

dan honorarium ditarik triwulanan, dan penarikan serta 

pertanggungjawaban belanja barang akan dilaksanakan pada bulan 

oktober sehingga pada triwulan III meski kegiatan telah 

dilaksanakan namun realisasi keuangan tidak tercapai. 

Untuk output kegiatan Jasa Layanan Teknis sudah dilakukan 

pembayaran honor kegiatan hingga triwulan III, pembayaran honor 

outsourcing, tenaga auditor & PPC serta tim teknis telah 

dilaksanakan. Honor kegiatan untuk triwulan III belum dilaksanakan 

serta adanya pengunduran jadwal kegiatan audit pada kegiatan 

sertifikasi mengakibatkan beberapa honorarium, belanja bahan 

pendukung,dll pun belum bisa terealisasi. 

 

d. Output 004 : Layanan Kepegawaian dan kelembagaan 

Untuk Pengembangan Kelembagaan terkendala pada pelaksanaan 

survailen lembaga/laboratorium. Kegiatan sudah dilaksanakan meski 

mengalami keterlambatan jadwal, penyiapan kegiatan untuk ruang 

pengujian masih terkendala instalasi. Pada publikasi/penerbitan 

jurnal ITKG dan JKGI masih terkendala pada kurangnya materi 

tulisan yang akan dimuat, sebagian lagi masih dalam tahap 

penyuntingan oleh Dewan Penyunting. 

 

e. Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / 

Monitoring dan Evaluasi 

Pada output Dokumen Perencanaan realisasi terkendala pada 

kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Teknis yakni pelaksanaan 

Review/Penelaahan/Workshop RKAKL 2017 yang biasanya 

dilaksanakan pada bulan April-Mei, untuk tahun ini hingga  bulan 

September 2016 pembahasan pagu indikatif pun belum 

dilaksanakan. 
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Proses pengelolaan BMN terkendala masalah pengelolaan aset di 

Plered yang memerlukan biaya pengawasan, sehingga diperlukan 

revisi anggaran untuk pelakanaan kegiatan tersebut. 

 

f. Output 994 : Layanan Perkantoran 

Tidak ada hambatan 

 

 3.3   LANGKAH TINDAK LANJUT  

3.3.1    Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja  

A.     Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 

a.  Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang 

dimanfaatkan oleh industri 

 Untuk litbang prioritas yang siap dikembangkan akan 

memantau dan mempercepat penyediaan bahan dan peralatan 

serta perubahan supplier pengadaan refraktori pada kegiatan 

pengadaan barang dan jasa, serta lebih intensif mencari 

lembaga yang bisa digunakan untuk menguji produk. 

 Untuk litbang yang telah dIIImplementasikan akan dibentuk 

tim-tim pelaksana kegiatan penerapan litbang di industri terkait 

yang dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke industri. 

 Untuk litbang dalam rangka problem solving akan dilakukan 

komunikasi lebih intent terkait  respon terhadap pengiriman 

laporan Pengelolaan limbah pengeboran dari PT Centra 

Rekayasa Enviro Riau. 

 

B.     Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 

a. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kerjasama litbang  

 Koordinasi lebih lanjut dengan PT Nebraska dan PT Pendekar 

Dua Nama. 
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b. Sasaran Strategis IIII : Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

- Akan dilakukan updating pengolahan data hasil perhitungan 

indeks kepuasan pelanggan dari seluruh jasa layanan. 

- Dilakukan pelatihan service excellent terhadap personil 

yang terlibat pada layanan jasa teknis. 

- Implementasi penggunaan SIS (Sistem Informasi Sertifikasi)  

 

c. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan 

Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri 

Tidak ada tindak lanjut 

 

d. Sasaran Strategis V Meningkatnya publikasi ilmiah hasil 

litbang 

- Lebih memotivasi peneliti untuk mengajukan judul sebagai 

usulan untuk publikasi ilmiah. 

 

e. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya jasa pelayanan teknis 

kepada dunia usaha 

 Untuk jenis produk yang sudah bisa duji di laboratorium 

tidak ada tindak lanjut. 

 Peningkatan penambahan ruang lingkup produk LPK yang 

diakui KAN yaitu 5 komoditi untuk pengujian dan 1 lingkup 

untuk kalibrasi tidak ada tindak lanjut. 

 Untuk jumlah SDM industry yang mengikuti pelatihan teknis 

tidak ada tindak lanjut 

 Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi tidak ada tindak 

lanjut 

 Jumlah total layanan sertifikasi akan dilakukan pengajuan 

exit permit lebih awal, sehingga proses layanan akan tetap 

berjalan sesuai jadwal pelaksanaan.   

 Jumlah desain/prototip sudah dihasilkan tidak ada tindak 

lanjut 
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 Jumlah perusahaan yang dilayani tidak ada tindak lanjut. 

 Jumlah penerimaan PNBP tidak ada tindak lanjut 

mengoptimalkan dan memastikan jadwal audit dapat 

dilaksanakan tepat waktu. 

 

f. Sasaran Strategis VIII : Meningkatnya system tata kelola 

keuangan dan BMN. 

- Untuk Tingkat penyerapan anggaran akan dilakukan 

koordinasi semua pihak untuk mempercepat 

pertanggungjawaban baik perjalanan dinas maupun 

pengadaan barang dan jasa.  

- Akan dilakukan pengawasan setiap triwulan untuk 

memantau perkembangan realisasi baik fisik maupun 

keuangan 

 

3.3.2  Langkah Tindak lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan 

 Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri  

- Akan dilakukan koordinasi lebih intent dengan coordinator 

kegiatan mengenai kedisiplinan baik itu pelaporan capaian ALKI, 

perjalanan dinas dalam rangka studi banding, konsultansi, sesuai 

rencana kerja maupun RPAnya. 

- Mempercepat realisasi penyediaan bahan dan peralatan litbang 

 

 Output 002 : Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

Tidak ada tindak lanjut 

 

 Output 003 : Pelaksanaan Pembinaan pelayanan dan pengawasan 

teknis industri 

Akan dilakukan koordinasi dan konsultansi dengan BPPI dan 

Kementerian Keuangan terkait pembhasan SBMLainnya serta 

mekanisme pencairan honorarium jasa layanan teknis Pengujian, 

Kalibrasi, Pelatihan, RBPI, Konsultansi, Standardisasi dan layanan 
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Litbang. Akan mempercepat pelaksanaan pembayaran honorarium 

kegiatan layanan jasa triwulan III. 

 

 Output 004 : Layanan Kepegawaian dan kelembagaan  

Terutama dalam kegiatan publikasi karya tulis ilmiah akan dilakukan 

penekanan dalam aktif menghasilkan karya tulis ilmiah pada setiap 

peneliti. Untuk kegiatan penyiapan laboratorium berkoordinasi 

dengan Subbag Umum untuk penyediaan instalasi. Sedangkan untuk 

kegiatan lain tidak ada hambatan 

 

 Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / 

Monitoring dan Evaluasi 

Berkoordinasi dengan Sekretariat BPPI terkait jadwal pembahasan 

anggaran 2017, pelaksanaan pengelolaan BMN berkoordiansi 

dengan Kelurahan dan Kecamatan setempat. 

 

 Output 994 : Layanan Perkantoran 

Tidak ada tindak lanjut 



56 

 

BAB  IV  

PENUTUP 

 

Sampai dengan Triwulan III (per tanggal 30 September 2016) kemajuan 

pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik khususnya  

yang berkaitan dengan kegiatan fisik  dan keuangan adalah sebagai berikut: 

 Realisasi kegiatan fisik yang dibiayai dari anggaran DIPA BBK Th 2016 adalah  

474,83 % dari target Triwulan III sebesar 76,17%. 

 Realisasi keuangan anggaran DIPA BBK Th 2016 mencapai 64,95% dari target 

Triwulan III sebanyak 73,62% (berdasarkan data e-monitoring sesuai 

pertanggungjawaban yang diajukan pada Bendahara Pengeluaran). 

Realisasi   penerimaan   fungsional PNBP   sampai   dengan   Triwulan III  

mencapai  Rp. 6.047.157.000 (71,93%) dari target Rp 8.407.450.000,-. 

Realisasi keuangan masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena itu, jajaran 

manajemen BBK beserta tim pengelola DIPA masih harus bekerja keras guna 

meningkatkan kinerjanya sesuai  dengan tugas pokok dan fungsinya masing – 

masing.  

      Untuk meningkatkan pencapaian target pada triwulan III tahun 2016,  

Manajemen Balai Besar Keramik mengambil langkah, yaitu: 

1. Melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin disesuaikan dengan perencanaan.  

2. Meningkatkan pengawasan/monitoring yang lebih nyata dan kontinyu terhadap 

pelaksanaan penggunaan anggaran serta fisik untuk pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi BBK, diantaranya adalah: 

 Membuat jadwal untuk pelaksanaan management review secara 

keseluruhan.  

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian jadwal 

penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan oleh Tim Monitoring dan 

Evaluasi Kegiatan.  
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 Meningkatkan frekuensi kegiatan monitoring terhadap penggunaan 

anggaran melalui kegiatan pertemuan rutin tim pengelola DIPA untuk 

mempercepat laju realisasi penyerapan anggaran/ keuangan. 

3. Memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet guna memperoleh 

informasi yang diperlukan oleh manjemen BBK dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya. 

Dengan upaya – upaya tersebut diharapkan kinerja pelaksanaan tupoksi 

Balai Besar Keramik di masa yang akan datang akan terus meningkat dan 

memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 


