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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/MIND/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,

pemanfaatan teknologi informasi
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pengembangan,

dan

c.

Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu
dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan
peralatan.

d.

Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan
prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah
Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri
keramik.

e.

Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah,
bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan
permesinan.

f.

Melaksanakan pelayanan

teknis dan administrasi kepada semua

unsur di lingkungan Balai besar Keramik.
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. 2019, 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
2

-

Meningkatkan jenis layanan

-

Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi
kegiatan

1.2

Latar Belakang Kegiatan/Program
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.
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Laporan Triwulan I per tanggal 31 Maret 2019 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 DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA
Balai Besar Keramik TA.

2019

No. SP DIPA-019.07.2.247157/2019

Tanggal 5 Desember 2018.
Laporan ini diharapkan dapat b

erguna 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. 9.296.039.000,-.
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 I Tahun 2019 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.
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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), 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 PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2018
Program Balai Besar Keramik Tahun 2019 menginduk pada
program dari Eselon I-nya, Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri, yaitu Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan
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 2019, sesuai dengan yang
tercantum dalam aplikasi RKAKL terdapat 2 (dua) kegiatan, yakni
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode :
1871) dan Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Litbang Teknologi
Keramik (Kode : 4929) . Balai Besar Keramik menggunakan 7 (tujuh)
output, yaitu:
1871.001

Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Keramik

1871.004

Kelembagaan Balai Besar

1871.005

Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan
untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional

1871.951

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1871.994

Layanan Perkantoran

4929.001

Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri

Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang
tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 2 (dua) kegiatan,
yaitu

Penelitian

dan

Pengembangan
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Teknologi

Keramik

dan

Pengembangan Kompetensi SDM Litbang Teknologi Keramik, adapun
kegiatan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) output. Dalam upaya
meningkatkan

dan

mengembangkan

kinerja

untuk

mendukung

pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran
2019

berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2019
tanggal 5 Desember 2018 adalah
termasuk

di

dalamnya

sebesar Rp 24.667.917.000,-

anggaran

belanja

PNBP

sebesar

Rp 8.856.496.000,-.
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.
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)
Program

:

Penelitian

dan

pengembangan

teknologi

keramik
Kegiatan

:

- Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan
material

nano

zirkonia dan kalsit
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berbasis

silika,

alumina,

- 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 :
Indikator Kinerja :

Meningkatnya pemecahan masalah di industri
- Jumlah

litbang

yang

terkait

pemecahan

masalah industri (1)
- Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan
masalah industri (5)
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 (51)

Program

:

Penelitian
keramik
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dan

pengembangan

teknologi

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 (90%)
- Indeks kepuasan masyarakat (80)
- Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan
(3)
- Terpeliharanya Akreditasi :


LSPro (35)



LSMM (2)



Lab. Pengujian (30)



Lab. Kalibrasi (17)

- 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
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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 (1)
 LSMM (2)
 Lab. Pengujian (1)
 Lab. Kalibrasi (1)
- Persentase penambahan jumlah pelanggan (5)
- Jumlah sampel pengujian (1700)
- Jumlah alat yang terkalibrasi (300)
- Jumlah

jasa

layanan

perusahaan

yang

mendapatkan :
 Sertifikasi produk produsen luar negeri
(140)
 Sertifikat produk produsen dalam negeri
(87)
 Sertifikat SMM (22)
- 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
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- 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 (4)



Penambahan

peralatan

laboratorium

kalibrasi (1)
- Penambahan personil administrasi dan teknisi
pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (18)
- Penambahan peralatan laboratorium Litbang
(1)
- Penambahan peralatan IT yang mendukung
pelayanan BBK (30)
- Penambahan

sarana

dan

prasarana

dan

prasarana

perkantoran BBK (22)
- Penambahan

sarana

laboratorium perekayasaan dan perbengkelan
(1)
Program

:

Penelitian

dan

pengembangan

teknologi

keramik
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 (115)
- Penambahan

jenis

pelatihan

dengan kebutuhan industri (1)
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yang sesuai

-

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

Terdapat 7 (tujuh) output kegiatan BBK Th. 2019 dan indikator
kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2019

No

KODE

OUTPUT

IK OUTPUT

1

1871.001

Hasil Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Industri Keramik

6

Hasil Litbang
dan Alat

2

1871.004

Kelembagaan Balai Besar

14

Kegiatan

3

1871.005

2

Paket
Teknologi

4

1871.010

Teknologi industri yang dikembangkan dan
diterapkan untuk Meningkatkan Daya Saing
Industri Nasional
Layanan Manajemen Satker

3

Layanan

5

1871.951

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

4

Layanan

6

1871.994

Layanan Perkantoran

12

Bulan Layanan

7

4929.001

Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM
Industri

420 Layanan

Adapun anggaran dari 7 (tujuh) output kegiatan BBK Th. 2019
dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2019

No

KODE

OUTPUT

1

1871.001

2
3

1871.004
1871.005

4
5
6

1871.010
1871.951
1871.994

Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Industri Keramik
Kelembagaan Balai Besar
Teknologi industri yang dikembangkan dan
diterapkan untuk Meningkatkan Daya Saing
Industri Nasional
Layanan Manajemen Satker
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Perkantoran

7

4929.001

Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM
Industri

Total

ANGGARAN
(Rp)
1.500.000.000
2.227.226.000
560.679.000

516.860.000
1.990.000.000
15.450.912.000
2.422.240.000

24.667.917.000
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Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3
Rencana Anggaran BBK Th 2019
OUTPUT
019,07,12
1871

Anggaran
(Ribuan Rupiah)

Uraian
Program Pengembangan Teknologi dan
Kebijakan Industri
Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Keramik

1871.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Industri Keramik
001
LItbangyasa Teknologi Industri Keramik
051 Penelitian Keramik Konvensional
A Pembuatan Ceramic Foam Filter Berbasis Kordierit
untuk Peleburan Baja
B Pengembangan Material Light Expanded Clay
Agregate (LECA) Sebagai Media Tanam Organik
C Lempung Teraktifkan Terpilar Sebagai ''Green
Catalyst" untuk Sintesis Biodiesel
052 Penelitian Keramik Maju
A Penyiapan Biomaterial Semen Jenis TTCP
Berbasis Kalsium Fosfat dari Limestone
B Pembuatan Gigi Tiruan berbasis HidroksilapatitZirkonia dari Bahan Baku Alam
002
Perekayasaan Peralatan Industri
053 Perekayasaan Peralatan Industri
A Rekayasa Membran Keramik Lorong Jamak untuk
Proses Mikrofiltrasi dalam Industri Pangan

24.667.917.000
22.245.677.000
1.500.000.000
1.306.515.000
332.315.000
95.355.000

RM

82.970.000

RM

153.990.000

RM
974.200.000

67.925.000

RM

906.275.000

RM
193.485.000
193.485.000

193.485.000

1871.004 Kelembagaan Balai Besar
Hasil Peningkatan Kompetensi SDM
056 Peningkatan Kompetensi Personil
057 Pengelolaan Kearsipan dan SOP
059 Inhouse Research
002
Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga
060 Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

604.730.000
257.190.000
87.390.000
260.150.000

PNBP
PNBP
PNBP
538.460.000

42.150.000

PNBP

220.940.000

PNBP

062 Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi KAN
Laboratorium Kalibrasi

105.910.000

PNBP

063 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi

169.460.000

PNBP

061 Survailen dan Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi
Laboratorium Pengujian

004

RM
2.227.226.000

001

003

SD / CP

Sertifikasi Lembaga / Laboratorium
065 Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi KAN
Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Keramik (LSPro
BBK)

499.310.000
341.070.000

PNBP

066 Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi KAN
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Balai Besar Keramik Quality Assurance Certification Scheme (BBK - QACS)

131.890.000

PNBP

067 Pemeliharaan Lembaga Litbang
Promosi dan Publikasi
068 Pameran Hasil Litbang
069 Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis
070 Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
071 Penerbitan Majalah dan Jurnal

26.350.000
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PNBP
584.726.000

70.810.000
281.336.000
167.380.000
65.200.000

PNBP
PNBP
PNBP
PNBP

Tabel 2.3 (Lanjutan)
Rencana Anggaran BBK Th 2019
OUTPUT

Anggaran
(Ribuan Rupiah)

Uraian

Teknologi industri yang dikembangkan dan
1871.005 diterapkan untuk Meningkatkan Daya Saing
Industri Nasional
001

Litbangyasa Teknologi Industri
051 Litbangyasa Teknologi Industri Prioritas
A. Implementasi Elektrolit Padat Gelas Keramik
LZTP-4LO untuk Sel Baterai Peralatan Elektronik
B. Pembuatan Magnet BaFe12O19 dengan Doping
MnO2 Untuk Aplikasi Komponen Motor Listrik
pada Turbin Angin

560.679.000
560.679.000
560.679.000
285.136.000

516.860.000

051 Penyusunan Program dan Evalap
052 Pengembangan SDM
053 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

292.180.000
91.010.000
133.670.000

1871.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
072
073
074
075

RM

275.543.000

1871.010 Layanan Manajemen Satker

002

Layanan Internal Balai
Pengadaan Perangkat Pengolah Data
Pengadaan Alat Laboratorium
Pengadaan Peralatan Perkantoran
Pengadaan Buku Perpustakaan

PNBP
PNBP
PNBP
1.990.000.000
1.990.000.000

196.000.000
1.317.000.000
432.000.000
45.000.000

PNBP
PNBP
PNBP
PNBP

1871.994 Layanan Perkantoran

15.450.912.000

001
002

11.595.969.000
3.854.943.000

4929

Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Pengembangan Kompetensi SDM Litbang
Teknologi Keramik

Layanan Litbangyasa
Layanan Sertifikasi
Layanan Konsultansi
Layanan Pelatihan
Layanan Kalibrasi
Layanan Pengujian
Layanan Lainnya

2.422.240.000
255.040.000
1.587.850.000
29.000.000
237.800.000
23.700.000
197.700.000
91.150.000
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RM
RM & PNBP

2.422.240.000

4929.001 Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri
051
052
053
054
056
057
058

SD / CP

PNBP
PNBP
PNBP
PNBP
PNBP
PNBP
PNBP

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1

Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja
Pada awal tahun 2019, 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 2019 pada periode
triwulan tertentu dapat digambarkan dalam Rencana Aksi (dilihat pada
Tabel 3.1) sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA. 2019
Rencana Aksi
No.
1

1

Sasaran Kegiatan
2

Meningkatnya hasilhasil Litbang yang
dimanfaatkan oleh
industri

Indikator Kinerja

Target

3

4

Hasil litbang prioritas yang
siap untuk diterapkan

2

Hasil litbang yang telah
diimplementasikan

1

Hasil teknologi yang dapat
menyelesaikan
permasalahan industri
(problem solving )

1

Hasil litbang yang
diusulkan untuk
mendapatkan paten

1

Kerja sama litbang dengan
industri/instansi/
lembaga terkait

2

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Target
Antara

Rencana Kegiatan

Target
Antara

Rencana Kegiatan

Target
Antara

Rencana Kegiatan

Target
Antara

Rencana Kegiatan

5

6

7

8

9

10

11

12

15

1. Studi literatur dan
perancangan
penelitian
2. Penyediaan bahan
dan peralatan
3. Karakterisasi bahan
baku
4. Koordinasi Tim

50

1. Pelaksanaan
penelitian
2. Pembuatan
komposisi/sintesis
untuk pengujian dan
produk
3. Karakterisasi

70

1. Analisa data
2. Pembuatan
prototype
3. Penjajakan dan uji
coba di industri
4. Evaluasi hasil
percobaan

100

1. Sosialisasi ke
industri terkait
2. Pembuatan laporan

15

Analisis kebutuhan
industri, pembentukan
tim, dan penyiapan
bahan

30

Persiapan prototype

60

Uji coba dengan
industri, Evaluasi dan
perbaikan

100

1. MoU/Kontrak
kerjasama berupa
hasil litbang/produk
yang dihasilkan
2. Penyusunan
Laporan Kegiatan

15

Analisis kebutuhan
industri, pembentukan
tim, dan penyiapan
bahan

30

Pelaksanaan
litbang/pengujian/
pembuatan prototype

60

Uji coba dengan
industri

100

1. Evaluasi dan
perbaikan
2. Penyusunan
Laporan Kegiatan

15

Penyusunan tim,
Persiapan
penyusunan draft
paten, dan rencana
pendaftaran Mei 2019

40

Pembuatan draft
paten

70

Pembuatan draft
paten dan
pendaftaran paten

100

Pendaftaran paten,
revisi dan evaluasi
draft paten

15

1. Persiapan tim
2. Karakterisasi bahan
baku
3. Penjajakan
kerjasama

30

Survey ke industri /
lembaga / dunia
usaha dan penjajakan
kerjasama

60

Pelaksanaan
penelitian dan
pengujian

100

1. Uji coba ke industri
/ lembaga / dunia
usaha
2. MoU
3. Penyusunan
Laporan Kegiatan

Penelitian

Penelitian

Paket Teknologi/
Litbangyasa

Hasil Litbang

Kerja sama

16

Tabel 3.1 Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA. 2019 (Lanjutan)
Rencana Aksi
No.
1

2

Sasaran Kegiatan
2

Meningkatnya
publikasi ilmiah hasil
litbang

Indikator Kinerja

Target

3

4

Triwulan I
Target
Antara

Rencana Kegiatan

Triwulan II
Target
Antara

Rencana Kegiatan

Triwulan III
Target
Antara

Rencana Kegiatan

Triwulan IV
Target
Antara

Rencana Kegiatan

5

6

7

8

9

10

11

12

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Internasional yang
terindeks global

1

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

Pengajuan usulan
karya tulis ilmiah
yang diterbitkan di
Jurnal Internasional
yang terindeks global

50

Pemeriksaan oleh
dewan penyunting
dan penerbitan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Internasional yang
terindeks global

75

Pengajuan usulan
karya tulis ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Internasional yang
terindeks global

100

Pemeriksaan oleh
dewan penyunting dan
penerbitan karya tulis
ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Internasional yang
terindeks global

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Nasional yang
terakreditasi

10

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

Pengajuan usulan
karya tulis ilmiah
yang diterbitkan di
Jurnal nasional yang
terindeks global

50

Pemeriksaan oleh
dewan penyunting
dan penerbitan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
nasional yang
terindeks global

75

Pengajuan usulan
karya tulis ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
nasional yang
terindeks global

100

Pemeriksaan oleh
dewan penyunting dan
penerbitan karya tulis
ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
nasional yang
terindeks global

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding
Internasional

2

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

Pengajuan usulan
karya tulis ilmiah
yang diterbitkan di
Prosiding
Internasional yang
terindeks global

50

Pemeriksaan oleh
dewan penyunting
dan penerbitan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding
Internasional yang
terindeks global

75

Pengajuan usulan
karya tulis ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding
Internasional yang
terindeks global

100

Pemeriksaan oleh
dewan penyunting dan
penerbitan karya tulis
ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding
Internasional yang
terindeks global

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding
Nasional

9

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

Pengajuan usulan
karya tulis ilmiah
yang diterbitkan di
Prosiding nasional
yang terindeks global

50

Pemeriksaan oleh
dewan penyunting
dan penerbitan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding nasional
yang terindeks global

75

Pengajuan usulan
karya tulis ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding nasional
yang terindeks global

100

Pemeriksaan oleh
dewan penyunting dan
penerbitan karya tulis
ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding nasional
yang terindeks global
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Tabel 3.1 Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA. 2019 (Lanjutan)
Rencana Aksi
No.
1

3

Sasaran Kegiatan
2

Indikator Kinerja

Target

3

Meningkatnya kualitas Tingkat kepuasan
layanan publik
pelanggan

4

3,6

Indeks

Triwulan I
Target
Antara

Rencana Kegiatan

Triwulan II
Target
Antara

Meningkatnya
penerapan Reformasi
Birokrasi

Tingkat maturitas SPIP

5

Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Peningkatan jumlah jenis
produk yang sudah bisa
diuji/dikalibrasi

3,3

1

Indeks

4

Jumlah SDM industri yang
mengikuti pelatihan teknis
dan manajemen

135

Rencana Kegiatan

Triwulan IV
Target
Antara

Rencana Kegiatan

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Membagikan
kuesioner kepada
pelanggan/perusahaan
2. Mengumpulkan
kuesioner
3. Mengolah nilai
indeks

45

1. Membagikan
kuesioner kepada
pelanggan/perusahaan
2. Mengumpulkan
kuesioner
3. Mengolah nilai
indeks
4. Menyusun laporan
semester I

70

1. Membagikan
kuesioner kepada
pelanggan/perusahaan
2. Mengumpulkan
kuesioner
3. Mengolah nilai
indeks

100

1. Membagikan
kuesioner kepada
pelanggan/perusahaan
2. Mengumpulkan
kuesioner
3. Mengolah nilai indeks
4. Menyusun laporan
semester II dan akhir
tahun

Target responden: 85
orang

Target responden: 130
orang

Target responden: 185
orang

15

Penyusunan peta
resiko

30

Pelaksanaan
pengawasan

60

Penilaian maturitas

100

Evaluasi dan pelaporan

25

Pelatihan personil,
pembuatan dokumen
uji, pemesanan bahan
uji

50

Pengadaan bahan uji,
persiapan peralatan uji
dan bahan uji

75

Percobaan pengujian

100

Uji kehandalan
personil/ evaluasi
jaminan mutu,
persiapan diakreditasi
oleh KAN

Layanan

25

Analisis masalah,
penunjukan tim,
tinjauan lapangan

50

Analisis masalah,
penunjukan tim,
tinjauan lapangan

75

Analisis masalah,
penunjukan tim,
tinjauan lapangan

100

Analisis masalah,
penunjukan tim,
tinjauan lapangan

Orang

19

1. Penyebaran
informasi pelatihan ke
industri
2. Penyelenggaraan
pelatihan, Total SDM
Industri : 25 orang
3. Evaluasi
penyelenggaraan

41

1. Penyebaran
informasi pelatihan ke
industri
2. Penyelenggaraan
pelatihan, Total SDM
Industri : 55 orang
3. Evaluasi
penyelenggaraan

74

1. Penyebaran
informasi pelatihan ke
industri
2. Penyelenggaraan
pelatihan, Total SDM
Industri : 100 orang
3. Evaluasi
penyelenggaraan

100

1. Penyebaran
informasi pelatihan ke
industri
2. Penyelenggaraan
pelatihan, Total SDM
Industri : 135 orang
3. Evaluasi
penyelenggaraan

Parameter

Saniter : Pengujian
pembilasan dengan tinta

Layanan jasa konsultansi

Triwulan III
Target
Antara

25

Target responden: 40
orang

4

Rencana Kegiatan
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Tabel 3.1 Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA. 2019 (Lanjutan)
Rencana Aksi
No.
1

5

Sasaran Kegiatan
2

Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Indikator Kinerja

Target

3

1750

Jumlah layanan sertifikasi

210

Jumlah Perusahaan yang
dilayani

320

Triwulan II

Meningkatnya sistem
tata kelola anggaran,
keuangan dan BMN
yang profesional

Tingkat penyerapan
anggaran

Triwulan IV

Rencana Kegiatan

Target
Antara

Rencana Kegiatan

Target
Antara

Rencana Kegiatan

Target
Antara

5

6

7

8

9

10

11

12

Contoh

25

Jumlah contoh
pengujian dan
kalibrasi : 437 contoh

50

Jumlah contoh
pengujian dan
kalibrasi : 875 contoh

75

100

Jumlah contoh
pengujian dan
kalibrasi : 1750 contoh

layanan sertifikasi

25

52 Sertifikat SNI dan
SMM beserta
kelengkapannya yang
selesai diterbitkan
1. Menyampaikan
informasi jasa layanan
(prosedur,
persyaratan,
biaya)kepada calon
pelanggan dan
pelanggan
2. Melakukan
rekapitulasi dan
mengolah data
layanan

50

104 Sertifikat SNI dan
SMM beserta
kelengkapannya yang
selesai diterbitkan
1. Menyampaikan
informasi jasa
layanan (prosedur,
persyaratan,
biaya)kepada calon
pelanggan dan
pelanggan
2. Melakukan
rekapitulasi dan
mengolah data
layanan

75

Jumlah contoh
pengujian dan
kalibrasi : 1312
contoh
156 Sertifikat SNI dan

100

210 Sertifikat SNI dan
SMM beserta
kelengkapannya yang
selesai diterbitkan
1. Menyampaikan
informasi jasa layanan
(prosedur,
persyaratan,
biaya)kepada calon
pelanggan dan
pelanggan
2. Melakukan
rekapitulasi dan
mengolah data layanan

Perusahaan

30

50

Target:
1. perusahaan yang
dilayani: 125
perusahaan,
2. Pelanggan baru: 30
3. Total layanan 250
layanan.

6

Triwulan III

Target
Antara

4

Jumlah contoh pengujian
dan kalibrasi

Triwulan I

70

Target:
1. perusahaan yang
dilayani: 180
perusahaan,
2. Pelanggan baru: 50
3. Total layanan 500
layanan.

SMM beserta
kelengkapannya yang
selesai diterbitkan
1. Menyampaikan
informasi jasa layanan
(prosedur,
persyaratan,
biaya)kepada calon
pelanggan dan
pelanggan
2. Melakukan
rekapitulasi dan
mengolah data
layanan

100

Rencana Kegiatan

Target:
1. perusahaan yang
dilayani: 320
perusahaan,
2. Pelanggan baru: 100
3. Total layanan 905
layanan.

Target:
1. perusahaan yang
dilayani:
250perusahaan,
2. Pelanggan baru: 70
3. Total layanan 700
layanan.

92

Persen

15

1. Penyusunan tim
dan SK kegiatan
2. Penyiapan
dokumen keuangan
(DIPA dan emon)
3. Tingkat Penyerapan
Anggaran : 15%

35

1. Proses
pertanggungjawaban
keuangan TW II
2. Tingkat Penyerapan
Anggaran : 35%

65

1. Proses
pertanggungjawaban
keuangan TW III
2. Tingkat Penyerapan
: 65%

100

1. Tingkat Penyerapan
: 92%
2. Penyelesaian
pertanggungjawaban
keuangan
3. Evaluasi dan
pelaporan

Tingkat Ketepatan Waktu
Pelaksanaan Penyusunan
Program, Monitoring, dan
Evaluasi

100

Persen

25

50

1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW III
3. Penyusunan
Laporan
Triwulan dan
6.972.029.250

100

Rp.

1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW II
3. Penyusunan
Laporan
Triwulan
4.648.019.500

75

Jumlah penerimaan PNBP

1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW I
3. Penyusunan
Laporan
Triwulan dan
2.324.009.750

1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW IV
3. Penyusunan
Laporan9.296.039.000
Triwulan dan

9.296.039.000

25

19

50

75

100

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
I TA 2019, adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Triwulan I TA. 2019
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya hasilhasil Litbang yang
dimanfaatkan oleh
industri

Meningkatnya
publikasi ilmiah hasil
litbang

Indikator Kinerja

% Fisik

Target

Kegiatan

Target

Realisasi

Rencana

Realisasi

Hasil litbang prioritas
yang dikembangkan

2

Penelitian

15

15

1. Studi literatur dan
perancangan penelitian
2. Penyediaan bahan
dan peralatan
3. Karakterisasi bahan
baku
4. Koordinasi Tim

1. Studi literatur dan
perancangan penelitian
2. Penyediaan bahan dan
peralatan
3. Karakterisasi bahan baku
4. Koordinasi Tim

Hasil litbang yang telah
diimplementasikan

1

Penelitian

15

15

Analisis kebutuhan
industri, pembentukan
tim, dan penyiapan
bahan

Analisis kebutuhan industri,
pembentukan tim, dan
penyiapan bahan

Hasil teknologi yang
dapat menyelesaikan
permasalahan industri
(problem solving )

1

Paket Teknologi/
Litbangyasa

15

50

Analisis kebutuhan
industri, pembentukan
tim, dan penyiapan
bahan

Uji pendahuluan, uji teknologi,
serta analisis bahan baku
dengan PT Vadhana

Hasil litbang yang
diusulkan untuk
mendapatkan paten

1

Hasil Litbang

15

15

Penyusunan tim,
Penyusunan tim dan pelatihan
Persiapan penyusunan penyampaian draft dokumen
draft paten, dan
paten
rencana pendaftaran
Mei 2019

Kerja sama litbang
dengan
industri/instansi/
lembaga terkait

2

Kerja sama

15

30

1. Persiapan tim
2. Karakterisasi bahan
baku
3. Penjajakan kerjasama

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Internasional yang
terindeks global

1

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

100

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Nasional yang
terakreditasi

10

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

15

Pengajuan usulan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
nasional yang terindeks
global

Pengajuan usulan karya tulis
ilmiah yang diterbitkan di
Jurnal nasional yang
terindeks global

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding Internasional

2

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

50

Pengajuan usulan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding
Internasional yang
terindeks global

1 KTI serta sedang pengajuan
usulan karya tulis ilmiah
lainnya yang diterbitkan di
Prosiding Internasional

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding Nasional

9

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

15

Pengajuan usulan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding
nasional yang terindeks
global

Pengajuan usulan karya tulis
ilmiah yang diterbitkan di
Prosiding nasional yang
terindeks global

18

1. Persiapan tim
2. Karakterisasi bahan baku
3. Penjajakan kerjasama
(PLTU Adipala, PT Vadhana,
PT. Multi Hanna Kreasindo,
UPT Aneka Industri dan
Kerajinan Surabaya, PT.
Rekadaya Sarana Mukti, Pusat
Penelitian Elektronika dan
Telekomunikasi LIPI)

Pengajuan usulan karya 1 KTI (Material Research
tulis ilmiah yang
Express IOP Publishing Vol. 6
diterbitkan di Jurnal
Number 6)
Internasional yang
terindeks global

Tabel 3.2 Pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Triwulan I TA. 2019 (Lanjutan)
Triwulan I
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas Tingkat kepuasan
layanan publik
pelanggan

% Fisik

Target
3,6

Indeks

Kegiatan

Target

Realisasi

Rencana

25

33

1. Membagikan
kuesioner kepada
pelanggan/perusahaan
2. Mengumpulkan
kuesioner
3. Mengolah nilai indeks

Realisasi
Pelaksanaan kegiatan sudah
sesuai dengan rencana.
Jumlah kuisioner yang telah
dibagikan, dikumpulkan dan
diolah sebanyak 62 orang

Target responden: 40
orang

Meningkatnya
penerapan Reformasi
Birokrasi

Tingkat maturitas SPIP

Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Peningkatan jumlah
jenis produk yang
sudah bisa
diuji/dikalibrasi

Layanan jasa
konsultansi

Indeks

15

15

Penyusunan peta resiko Penyusunan peta resiko

1

parameter

25

25

Pelatihan personil,
pembuatan dokumen
uji, pemesanan bahan
uji

Pelatihan personil tentang SNI
797:2018 - Kloset duduk,
pembuatan dokumen uji
(Instruksi Kerja, Lembar
Kerja) sesuai SNI 797:2018 Kloset duduk, pemesanan
bahan uji tinta eosin untuk
pengujian pembilasan kloset
duduk dengan tinta

4

Layanan

25

25

Analisis masalah,
penunjukan tim,
tinjauan lapangan

PT Rekadaya Sarana Mukti
berkenaan penjelasan hasil uji
kimia bahan limbah pencucian
pasir

Orang

19

17

1. Penyebaran
informasi pelatihan ke
industri
2. Penyelenggaraan
pelatihan, Total SDM
Industri : 25 orang
3. Evaluasi
penyelenggaraan

1. Penyebaran informasi
pelatihan ke industri
2. Penyelenggaraan pelatihan
refraktori API 936, Total SDM
Industri : 23 orang
3. Evaluasi penyelenggaraan

Jumlah contoh
1750 Contoh
pengujian dan kalibrasi

25

42

Jumlah contoh
Jumlah contoh pengujian dan
pengujian dan kalibrasi kalibrasi : 743 contoh
: 437 contoh

Jumlah layanan
sertifikasi

210

Layanan Sertifikasi

25

38

52 Sertifikat SNI dan
SMM beserta
kelengkapannya yang
selesai diterbitkan

80 Sertifikat SNI dan SMM
beserta kelengkapannya yang
selesai diterbitkan

Jumlah Perusahaan
yang dilayani

320

Perusahaan

30

55

1. Menyampaikan
informasi jasa layanan
(prosedur, persyaratan,
biaya)kepada calon
pelanggan dan
pelanggan
2. Melakukan
rekapitulasi dan
mengolah data layanan

1. Menyampaikan informasi
jasa layanan (prosedur,
persyaratan, biaya)kepada
calon pelanggan dan
pelanggan
dengan capaian:
1. perusahaan yang dilayani:
193 perusahaan,
2. Pelanggan baru: 36
3. Total layanan 339 layanan.

Jumlah SDM industri
yang mengikuti
pelatihan teknis dan
manajemen

3,3

135

Target:
1. perusahaan yang
dilayani: 125
perusahaan,
2. Pelanggan baru: 30
3. Total layanan 250
layanan.
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Tabel 3.2 Pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Triwulan I TA. 2019 (Lanjutan)
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya sistem
tata kelola anggaran,
keuangan dan BMN
yang profesional

Indikator Kinerja

% Fisik

Target

Kegiatan

Target

Realisasi

Rencana

Realisasi

Tingkat penyerapan
anggaran

92

Persen

15

16,09

1. Penyusunan tim dan
SK kegiatan
2. Penyiapan dokumen
keuangan (DIPA dan
emon)
3. Tingkat Penyerapan
Anggaran : 15%

1. Penyusunan tim dan SK
kegiatan
2. Penyiapan dokumen
keuangan (DIPA dan emon)
3. Tingkat Penyerapan
Anggaran : 16,09%

Tingkat Ketepatan
Waktu Pelaksanaan
Penyusunan Program,
Monitoring, dan
Evaluasi

100 Persen

25

25

1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW I
3. Penyusunan
Laporan Triwulan dan
PP 39

1. Monitoring dan evaluasi
2 Review Monev
TW I
3. Penyusunan Laporan
Triwulan dan PP 39

Jumlah penerimaan
PNBP

Rp.

25

34

2.324.009.750

9.620.000.000

3.272.898.000

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 I TA 2019 dengan indikator
hasil

litbang prioritas

yang dikembangkan, hasil

litbang yang telah

diimplementasikan, hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan
industri (problem solving), hasil litbang yang diusulkan untuk mendapatkan
paten, dan kerjasama litbang dengan industri/instansi/lembaga terkait
semuanya dapat tercapai/melebihi target (lihat Tabel 3.3).
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Tabel 3.3 Realisasi Sasaran Strategis I
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya hasilhasil Litbang yang
dimanfaatkan oleh
industri

Indikator Kinerja

% Fisik

Target

Kegiatan

Target

Realisasi

Rencana

Hasil litbang prioritas
yang dikembangkan

2

Penelitian

15

15

1. Studi literatur dan
perancangan penelitian
2. Penyediaan bahan
dan peralatan
3. Karakterisasi bahan
baku
4. Koordinasi Tim

1. Studi literatur dan
perancangan penelitian
2. Penyediaan bahan dan
peralatan
3. Karakterisasi bahan baku
4. Koordinasi Tim

Realisasi

Hasil litbang yang telah
diimplementasikan

1

Penelitian

15

15

Analisis kebutuhan
industri, pembentukan
tim, dan penyiapan
bahan

Analisis kebutuhan industri,
pembentukan tim, dan
penyiapan bahan

Hasil teknologi yang
dapat menyelesaikan
permasalahan industri
(problem solving )

1

Paket Teknologi/
Litbangyasa

15

50

Analisis kebutuhan
industri, pembentukan
tim, dan penyiapan
bahan

Uji pendahuluan, uji teknologi,
analisis bahan baku, dengan
PT Vadhana

Hasil litbang yang
diusulkan untuk
mendapatkan paten

1

Hasil Litbang

15

15

Penyusunan tim,
Penyusunan tim dan pelatihan
Persiapan penyusunan penyampaian draft dokumen
draft paten, dan
paten
rencana pendaftaran
Mei 2019

Kerja sama litbang
dengan
industri/instansi/
lembaga terkait

2

Kerja sama

15

30

1. Persiapan tim
2. Karakterisasi bahan
baku
3. Penjajakan kerjasama

1. Persiapan tim
2. Karakterisasi bahan baku
3. Penjajakan kerjasama
(PLTU Adipala, PT Vadhana,
PT. Multi Hanna Kreasindo,
UPT Aneka Industri dan
Kerajinan Surabaya, PT.
Rekadaya Sarana Mukti, Pusat
Penelitian Elektronika dan
Telekomunikasi LIPI)

Berikut ini capaian dari masing-masing indikator kinerja:
1.

Hasil Penelitian dan Pengembangan Prioritas yang Dikembangkan
Merupakan hasil litbang pada TA. 2019 yang mendukung Industri Prioritas
berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional(RIPIN), dan
hasil litbang/perekayasaan yang teknometernya mencapai minimal skala 6.
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 15%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi studi literatur dan
perancangan penelitian; penyediaan bahan dan peralatan; karakterisasi
bahan baku dan koordinasi tim telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 15% (sesuai target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : studi literatur dan perancangan
penelitian; penyediaan bahan dan peralatan; karakterisasi bahan baku
dan koordinasi tim. Sehingga dari data diatas, perbandingan realisasi
dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.
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Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 28%, dengan realisasi kegiatan
meliputi : rapat koordinasi, pembagian kerja tim, studi literatur dan
perancangan penelitian; pengusulan bahan dan penyediaan bahan yang
sudah

ada;

karakterisasi

bahan

baku;

serta

pembuatan

komposisi/sintesis produk.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah beberapa litbang telah
sampai pada tahap pembuatan komposisi/sintesis produk dengan
menggunakan

peralatan

maupun

bahan

di

penelitian

tahun

sebelumnya.
Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mempercepat
penyediaan bahan pendukung dan alat, pelaksanaan penelitian,
membuat komposisi/sintesis untuk pengujian dan produk; serta analisis
data.
2. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan
Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia
usaha/ industri pada TA.2019, terdapat bukti kerja sama berupa kontrak
atau MoU, dan hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh
industri tersebut.
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 15%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi analisis kebutuhan
industri, pembentukan tim, dan penyiapan bahan telah berhasil
dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 15% (sesuai target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : analisis kebutuhan industri,
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pembentukan tim, dan penyiapan bahan. Sehingga dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 30%, dengan realisasi kegiatan
meliputi telah dilakukan penjajagan ke industri pengguna dan
pembuatan prototype di IKM binaan PT Indonesia Power.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memastikan bahwa
prototype yang dibuat sesuai dengan permintaan industri dan layak
diproduksi; serta tetap melakukan penjajagan kerjasama dengan
beberapa

industri

lainnya

sebagai

langkah

antisipasi

bilamana

mengalami deadlock dengan industry terkait.
Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah melakukan
penjajagan

kerjasama

dengan

beberapa

industri

lainnya;

dan

mempercepat uji coba produk/prototype serta evaluasi dengan industry
terkait.
3. Hasil Teknologi Industri yang dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri
(problem solving)
Paket teknologi/litbangyasa yang didasarkan atas permasalahan yang
dihadapi oleh sektor industri.
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 50%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi analisis kebutuhan
industri, pembentukan tim, dan penyiapan bahan telah berhasil
dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 50% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : telah dilakukannya uji pendahuluan,
uji teknologi, serta analisis bahan baku dengan PT Vadhana. Sehingga
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dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah
berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 10%, dengan realisasi kegiatan meliputi
masih dalam tahap diskusi dan penjajakan/penajaman permasalahan
dengan beberapa industri (PT Granito, PT Kaibon, PT Antam).
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah lebih intens melakukan
penjajagan/penajaman permasalahan ke beberapa kandidat industri.
Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah identifikasi dan
analisis permasalahan industri serta pembuatan komposisi/prototype.
4. Hasil litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten
Hasil litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten yang dilaksanakan
pada TA. 2019.
a.

Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 15%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi penyusunan tim, persiapan
penyusunan draft paten, dan rencana pendaftaran Mei 2019 telah berhasil
dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 15% (sesuai target), dengan
realisasi kegiatan meliputi : penyusunan tim dan pelatihan penyampaian
draft dokumen paten. Sehingga dari data diatas, perbandingan realisasi
dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c.

Rekomendasi
Evaluasi dari pelaksanaan

kegiatan

pendaftaran paten hasil litbang.
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ini

adalah

segera

melakukan

Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah segera berkoordinasi
dengan pihak terkait berkenaan dengan pembuatan draft paten hasil
litbang.
5. Kerjasama litbang dengan industri/instansi/lembaga terkait
Kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia
usaha yang dilaksanakan pada TA. 2019 dan telah dilaksanakan dengan
menghasilkan paket teknologi dan pengembangan.
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 30%.
Adapun

rencana

kegiatan

Triwulan

I

meliputi

persiapan

tim;

karakterisasi bahan baku; dan penjajakan kerjasama telah berhasil
dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 30% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : telah dilakukannya persiapan tim;
serta penjajakan kerjasama dengan 6 industri/instansi terkait (PLTU
Adipala, PT Vadhana, PT. Multi Hanna Kreasindo, UPT Aneka Industri
dan Kerajinan Surabaya, PT. Rekadaya Sarana Mukti, Pusat Penelitian
Elektronika dan Telekomunikasi LIPI). Sehingga dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja sebesar 10%, dengan realisasi kegiatan meliputi
masih dalam tahap diskusi dan penjajakan/penajaman permasalahan
dengan beberapa industri (PT Granito, PT Kaibon, PT Antam)
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah percepatan penjajakan
dengan 6 industri/instansi terkait.
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Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah lebih intens
melakukan penjajagan kerjasama dan survey ke industri / lembaga /
dunia usaha; serta pelaksanaan penelitian dan pengujian.
b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
Pencapaian sasaran strategis II periode Triwulan I TA 2019 dengan indikator
kinerja Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional yang
terindeks global, Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang
terakreditasi, Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional
dan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dapat tercapai
sesuai target. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut (lihat Tabel
3.4) adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Strategis II
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya
publikasi ilmiah hasil
litbang

1.

Indikator Kinerja

% Fisik

Target

Kegiatan

Target

Realisasi

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Internasional yang
terindeks global

1

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

100

Pengajuan usulan karya 1 KTI (Material Research
tulis ilmiah yang
Express IOP Publishing Vol. 6
diterbitkan di Jurnal
Number 6)
Internasional yang
terindeks global

Rencana

Realisasi

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
Nasional yang
terakreditasi

10

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

15

Pengajuan usulan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal
nasional yang terindeks
global

Pengajuan usulan karya tulis
ilmiah yang diterbitkan di
Jurnal nasional yang
terindeks global

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding Internasional

2

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

50

Pengajuan usulan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding
Internasional yang
terindeks global

1 KTI serta sedang pengajuan
usulan karya tulis ilmiah
lainnya yang diterbitkan di
Prosiding Internasional

Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di
Prosiding Nasional

9

KTI (karya tulis
ilmiah)

15

15

Pengajuan usulan karya
tulis ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding
nasional yang terindeks
global

Pengajuan usulan karya tulis
ilmiah yang diterbitkan di
Prosiding nasional yang
terindeks global

Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional yang terindeks
global
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 100%.
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Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi pengajuan usulan karya
tulis ilmiah

yang diterbitkan di Jurnal Internasional yang terindeks

global telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 100% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : telah terbitnya (accepted for

publication) 1 KTI di Material Research Express IOP Publishing Vol. 6
Number

6

dengan

"Synthesis

judul

of one-dimensional ZrO2

nanomaterials from Zr(OH)4 precursors assisted by glycols through a
facile

precursor-templating

method"

(Rifki

Septawendar,

Eneng

Maryani). Sehingga dari data diatas, perbandingan realisasi dengan
target maka telah berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 15%, dengan realisasi rapat koordinasi,
perencanaan kegiatan penerbitan jurnal, dan Call for Papers untuk
penebitan JKGI Volume 27 Nomor 1 Tahun 2018 per 1 Juni 2018 via
website http://ejournal.kemenperin.go.id/jkgi/announcement.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana

perbaikan

mengkomunikasikan

pada
kembali

triwulan
kepada

para

selanjutnya
peneliti

BBK

adalah
untuk

mengusulkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional
yang terindeks global.
2. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 15%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi pengajuan usulan karya
tulis ilmiah yang diterbitkan di Jurnal nasional yang terindeks global
telah berhasil dilaksanakan.
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Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 15% (sesuai target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : pengajuan usulan karya tulis ilmiah
yang diterbitkan di Jurnal nasional yang terindeks global. Sehingga dari
data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil
dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 15%, dengan realisasi rapat koordinasi,
perencanaan kegiatan penerbitan jurnal, dan Call for Papers untuk
penebitan JKGI Volume 27 Nomor 1 Tahun 2018 per 1 Juni 2018 via
website http://ejournal.kemenperin.go.id/jkgi/announcement..
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana

perbaikan

mengkomunikasikan

pada
kembali

triwulan
kepada

para

selanjutnya
peneliti

BBK

adalah
untuk

mengusulkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang
terakreditasi.
3. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 50%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi pengajuan usulan karya
tulis ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional telah berhasil
dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 50% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : telah terbitnya 1 KTI pada AIP
Conference Proceedings dengan judul ‘’Ceramic membrane development

and characterization for microfiltration’’ (Meliyanti Meliyanti, Samuel
P. Kusumocahyo, Eneng Maryani, and Hernawan Hernawan) serta
telah dilakukan pengajuan usulan karya tulis ilmiah lainnya yang
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diterbitkan di Prosiding Internasional. Sehingga dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 15%, dengan realisasi meliputi rapat
koordinasi dan permintaan usulan karya tulis dalam rangka penerbitan
prosiding yang akan disajikan dalam diseminasi/seminar nasional yang
direncanakan pada bulan Juli 2018.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana

perbaikan

pada

triwulan

selanjutnya

adalah

mengkomunikasikan kembali kepada para peneliti BBK khususnya
untuk mengusulkan karya tulis ilmiahnya yang diterbitkan di Prosiding
Internasional .
4. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 15%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi pengajuan usulan karya
tulis ilmiah

yang diterbitkan di Prosiding Nasional telah berhasil

dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 15% (sesuai target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : pengajuan usulan karya tulis ilmiah
yang diterbitkan di Prosiding nasional yang terindeks global. Sehingga
dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah
berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 15%, dengan realisasi meliputi rapat
koordinasi dan permintaan usulan karya tulis dalam rangka penerbitan
prosiding yang akan disajikan dalam diseminasi/seminar nasional yang
direncanakan pada bulan Juli 2018.
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b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana

perbaikan

pada

triwulan

selanjutnya

adalah

mengkomunikasikan kembali kepada para peneliti BBK khususnya
untuk mengusulkan karya tulis ilmiahnya yang diterbitkan di Prosiding
Nasional .
c.

Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Pencapaian sasaran strategis III periode Triwulan I TA 2019 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
Triwulan I
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas Tingkat kepuasan
layanan publik
pelanggan

% Fisik

Target
3,6

Kegiatan

Target

Realisasi

Rencana

25

33

1. Membagikan
kuesioner kepada
pelanggan/perusahaan
2. Mengumpulkan
kuesioner
3. Mengolah nilai indeks

Indeks

Realisasi
Pelaksanaan kegiatan sudah
sesuai dengan rencana.
Jumlah kuisioner yang telah
dibagikan, dikumpulkan dan
diolah sebanyak 62 orang

Target responden: 40
orang

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 25% dengan
realisasi antara sebesar 33%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi membagikan kuesioner
kepada

pelanggan/perusahaan;

mengumpulkan

kuesioner;

dan

mengolah nilai indeks dengan target responden 40 orang telah berhasil
dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 33% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : pelaksanaan kegiatan sudah sesuai
dengan rencana; jumlah kuisioner yang telah dibagikan, dikumpulkan
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dan diolah sebanyak 62 orang/kuesioner dengan hasil IKP sementara,
untuk 4 layanan:
1. Pelatihan 22 dengan IKP 3,53
2. Sert. Produk 37, dengan IKP 3,45
3. SMM 2, dengan IKP 3,75
4. RBPI 1, dengan IKP 3,31
Sehingga dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
telah berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 36,57%, dengan responden terealisasi
sebanyak 64 perusahaan dan telah dihitung pencapaian indeks tingkat
kepuasan pelanggan periode Triwulan I sebesar 3,48 didasarkan dari 4
(empat) layanan yakni pengujian, sertifikasi (LsPro & BBK QACS), dan
pelatihan.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini beberapa jasa layanan belum
terealisasi seperti kalibrasi, standarisasi, konsultansi dan litbang serta
belum semua perusahaan yang menggunakan jasa layanan teknis BBK
mengisi dan menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan.
Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah total target
responden/pelanggan untuk mengisi kuesioner kepuasan pelanggan
sebanyak 85 perusahaan.
d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi
Pencapaian sasaran strategis IV periode Triwulan I TA 2019 dengan indikator
kinerja Tingkat maturitas SPIP dapat tercapai sesuai target antara. Berikut ini
capaian dari indikator kinerja tersebut (lihat Tabel 3.6) adalah sebagai berikut
:
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Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Strategis IV
Triwulan I
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya
Tingkat maturitas SPIP
penerapan Reformasi
Birokrasi

% Fisik

Target
3,3

Indeks

Kegiatan

Target

Realisasi

15

15

Rencana

Realisasi

Penyusunan peta resiko Penyusunan peta resiko

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 15%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi penyusunan peta resiko
telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 15% (sesuai target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : penyusunan peta resiko. Sehingga
dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah
berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 15% yaitu telah dilakukan penyusunan
peta resiko dan pengisian aplikasi SPIP Inspektorat Jenderal.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana di triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan pengawasan pada
tiap resiko.
e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis kepada Dunia
Usaha
Pencapaian sasaran strategis V periode Triwulan I TA 2019 dengan indikator
kinerja peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji/dikalibrasi di
laboratorium, layanan jasa konsultansi, jumlah contoh pengujian dan kalibrasi,
jumlah layanan sertifikasi, dan jumlah perusahaan yang dilayani seluruhnya
dapat tercapai/melebihi dari target antara, kecuali indikator jumlah SDM
industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen yang tidak mencapai
target. Berikut ini realisasi dari masing-masing indikator kinerja, adalah sebagai
berikut :

32

1.

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium
Pada periode Triwulan I TA 2019 telah dilakukan kegiatan peningkatan
jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji/dikalibrasi di laboratorium BBK,
realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7
sebagai berikut :
Tabel 3.7 Realisasi Sasaran Strategis V.1
Triwulan I

Sasaran Strategis
Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Indikator Kinerja
Peningkatan jumlah
jenis produk yang
sudah bisa
diuji/dikalibrasi

% Fisik

Target
1

parameter

Kegiatan

Target

Realisasi

25

25

Rencana
Pelatihan personil,
pembuatan dokumen
uji, pemesanan bahan
uji

Realisasi
Pelatihan personil tentang SNI
797:2018 - Kloset duduk,
pembuatan dokumen uji
(Instruksi Kerja, Lembar
Kerja) sesuai SNI 797:2018 Kloset duduk, pemesanan
bahan uji tinta eosin untuk
pengujian pembilasan kloset
duduk dengan tinta

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 25% dengan
realisasi antara sebesar 25%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi pelatihan personil,
pembuatan dokumen uji, dan pemesanan bahan uji telah berhasil
dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 25% (sesuai target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : pelatihan personil tentang SNI
797:2018 - Kloset duduk, pembuatan dokumen uji (Instruksi Kerja,
Lembar Kerja) sesuai SNI 797:2018 - Kloset duduk, dan pemesanan
bahan uji tinta eosin untuk pengujian pembilasan kloset duduk dengan
tinta. Sehingga dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target
maka telah berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 20% meliputi telah dilakukan
pelatihan

kaca

isolasi/kaca

pengaman/kaca

pengaman

berlapis,

dilakukan uji coba pengkabutan pada kaca isolasi serta akan segera
didaftarkan ke KAN.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
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c. Rekomendasi
Rencana pada triwulan selanjutnya adalah segera mendaftarkan ke
KAN untuk pengajuan ruang lingkup; pengadaan bahan uji, persiapan
peralatan uji dan bahan uji.
2. Layanan Jasa Konsultansi
Pada periode Triwulan I TA 2019 telah dilakukan kegiatan layanan jasa
konsultansi, realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.8 sebagai berikut :
Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Strategis V.2
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Indikator Kinerja
Layanan jasa
konsultansi

% Fisik

Target
4

Layanan

Kegiatan

Target

Realisasi

25

25

Rencana
Analisis masalah,
penunjukan tim,
tinjauan lapangan

Realisasi
PT Rekadaya Sarana Mukti
berkenaan penjelasan hasil uji
kimia bahan limbah pencucian
pasir

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 25% dengan
realisasi antara sebesar 25%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi analisis masalah,
penunjukan tim, dan tinjauan lapangan telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 25% (sesuai target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : layanan konsultansi dengan
PT Rekadaya Sarana Mukti berkenaan penjelasan hasil uji kimia bahan
limbah pencucian pasir. Sehingga dari data diatas, perbandingan
realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana pada triwulan selanjutnya adalah meningkatkan publikasi
informasi jenis layanan konsultansi baik melalui website, media social,
pameran/temu industri maupun sign board/videotron Balai Besar
Keramik.
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3. Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen
Pada periode Triwulan I TA 2019 telah ditetapkan target jumlah SDM
industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen, realisasi
terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai
berikut :
Tabel 3.9 Realisasi Sasaran Strategis V.3
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Indikator Kinerja
Jumlah SDM industri
yang mengikuti
pelatihan teknis dan
manajemen

% Fisik

Target
135

Orang

Kegiatan

Target

Realisasi

19

17

Rencana
1. Penyebaran
informasi pelatihan ke
industri
2. Penyelenggaraan
pelatihan, Total SDM
Industri : 25 orang
3. Evaluasi
penyelenggaraan

Realisasi
1. Penyebaran informasi
pelatihan ke industri
2. Penyelenggaraan pelatihan
refraktori API 936, Total SDM
Industri : 23 orang
3. Evaluasi penyelenggaraan

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 19% dengan
realisasi antara sebesar 17%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi penyebaran informasi
pelatihan ke industry; penyelenggaraan pelatihan; dan total SDM
Industri : 25 orang belum berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 17% (tidak mencapai
target), dengan realisasi kegiatan meliputi : penyebaran informasi
pelatihan ke industri dan penyelenggaraan pelatihan refraktori API 936
dengan total SDM Industri : 23 orang. Sehingga dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka belum berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya, realisasi fisik
dari indikator kinerja ini sebesar 6,92%, dimana terselenggaranya
pelatihan teknis dengan jumlah SDM Industri sebanyak 9 orang, dengan
rincian pelatihan Refraktori PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.
b. Kendala
Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena PT PLN sebagai
salah satu peserta pelatihan refraktori membatalkan/mengundurkan
diri.
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c. Rekomendasi
Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah meningkatkan
publikasi informasi jenis pelatihan baik teknis maupun manajemen baik
melalui website, media social, pameran/temu industri maupun sign

board/videotron Balai Besar Keramik; serta terselenggaranya pelatihan
teknis dan manajemen dengan total SDM Industri sebanyak 55 orang.
4. Jumlah contoh pengujian dan kalibrasi
Pada periode Triwulan I TA 2019 telah dilakukan kegiatan pengujian dan
kalibrasi terhadap contoh yang minta diujikan, realisasi terhadap indikator
kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut :
Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Strategis V.4
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Indikator Kinerja

% Fisik

Target

Jumlah contoh
1750 Contoh
pengujian dan kalibrasi

Kegiatan

Target

Realisasi

25

42

Rencana

Realisasi

Jumlah contoh
Jumlah contoh pengujian dan
pengujian dan kalibrasi kalibrasi : 743 contoh
: 437 contoh

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 25% dengan
realisasi antara sebesar 42%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi jumlah contoh pengujian
dan kalibrasi : 437 contoh telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 42% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi : jumlah contoh pengujian dan
kalibrasi : 743 contoh (pengujian : 736 dan kalibrasi eksternal : 7).
Sehingga dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya tercapai
realisasi antara sebesar 29%, dimana jumlah contoh pengujian dan
kalibrasi mencapai 499 contoh (pengujian : 488 dan kalibrasi : 11).
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
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c. Rekomendasi
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan publikasi
informasi jenis layanan pengujian dan kalibrasi baik melalui website,
media social, pameran/temu industri maupun sign board/videotron
Balai Besar Keramik.
Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah jumlah contoh
pengujian dan kalibrasi sebanyak 875 contoh.
5. Jumlah total layanan sertifikasi
Pada periode Triwulan I TA 2019 telah dilakukan layanan sertifikat
produk dan atau SMM, realisasi terhadap indikator kinerja tersebut dapat
dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut :
Tabel 3.11 Realisasi Sasaran Strategis V.5
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Indikator Kinerja
Jumlah layanan
sertifikasi

% Fisik

Target
210

Layanan
Sertifikasi

Kegiatan

Target

Realisasi

25

38

Rencana
52 Sertifikat SNI dan
SMM beserta
kelengkapannya yang
selesai diterbitkan

Realisasi
80 Sertifikat SNI dan SMM
beserta kelengkapannya yang
selesai diterbitkan

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 25% dengan
realisasi antara sebesar 38%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi 52 Sertifikat SNI dan
SMM beserta kelengkapannya yang selesai diterbitkan telah berhasil
dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 38% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi 80 layanan sertifikat (SNI : 76 dan
SMM : 4) beserta kelengkapannya yang selesai diterbitkan. Sehingga
dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka berhasil
dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya tercapai
realisasi antara sebesar 25,24%, dimana jumlah layanan sertifikasi
sebanyak 53 layanan sertifikat.
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b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana pada triwulan selanjutnya adalah jumlah layanan sertifikasi
sebanyak

sebanyak

104

sertifikat

(audit

Sertifikasi

Awal/Survailence/Resertifikasi).
6. Jumlah Perusahaan yang dilayani
Pada periode Triwulan I TA 2019 telah dilakukan kegiatan pelayanan jasa
teknis kepada dunia industri baik layanan pengujian, sertifikasi (SNI &
SMM), pelatihan, konsultansi, RBPI, kalibrasi, litbang, standarisasi, witness,
dan PPC (Petugas Pengambil Contoh), realisasi terhadap indikator kinerja
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut :
Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Strategis V.6
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha

Indikator Kinerja
Jumlah Perusahaan
yang dilayani

% Fisik

Target
320

Perusahaan

Kegiatan

Target

Realisasi

Rencana

Realisasi

30

55

1. Menyampaikan
informasi jasa layanan
(prosedur, persyaratan,
biaya)kepada calon
pelanggan dan
pelanggan
2. Melakukan
rekapitulasi dan
mengolah data layanan

1. Menyampaikan informasi
jasa layanan (prosedur,
persyaratan, biaya)kepada
calon pelanggan dan
pelanggan
dengan capaian:
1. perusahaan yang dilayani:
193 perusahaan,
2. Pelanggan baru: 36
3. Total layanan 339 layanan.

Target:
1. perusahaan yang
dilayani: 125
perusahaan,
2. Pelanggan baru: 30
3. Total layanan 250
layanan.

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 30% dengan
realisasi antara sebesar 55%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi menyampaikan informasi
jasa layanan (prosedur, persyaratan, biaya) kepada calon pelanggan
dan pelanggan; dan melakukan rekapitulasi dan mengolah data
layanan. Target : Perusahaan yang dilayani: 125 perusahaan, Pelanggan
baru: 30, dan Total layanan 250 layanan telah berhasil dilaksanakan.
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Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 55% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi menyampaikan informasi jasa
layanan (prosedur, persyaratan, biaya)kepada calon pelanggan dan
pelanggan dengan capaian:
1. perusahaan yang dilayani: 193 perusahaan,
2. pelanggan baru: 36
3. total layanan 339 layanan.
Sehingga dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya tercapai
realisasi antara sebesar 52,67%, dimana jumlah perusahaan yang
dilayani sebanyak 158 perusahaan.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana pada triwulan selanjutnya adalah jumlah perusahaan yang
dilayani sebanyak 180 perusahaan.
f.

Sasaran Kegiatan VI : Meningkatnya Sistem Tata Kelola Anggaran, Keuangan
dan BMN yang Profesional
Pencapaian sasaran strategis VI pada periode Triwulan I TA. 2019 dengan
indikator kinerja tingkat penyerapan anggaran; tingkat ketepatan waktu
pelaksanaan penyusunan program, monitoring, dan evaluasi; serta jumlah
penerimaan PNBP mencapai dari target antara. Berikut ini capaian dari
indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut:
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Tabel 3.13 Realisasi Sasaran Strategis VI
Triwulan I
Sasaran Strategis
Meningkatnya sistem
tata kelola anggaran,
keuangan dan BMN
yang profesional

1.

Indikator Kinerja

% Fisik

Target

Kegiatan

Target

Realisasi

Rencana

Tingkat penyerapan
anggaran

92

Persen

15

16,09

1. Penyusunan tim dan
SK kegiatan
2. Penyiapan dokumen
keuangan (DIPA dan
emon)
3. Tingkat Penyerapan
Anggaran : 15%

1. Penyusunan tim dan SK
kegiatan
2. Penyiapan dokumen
keuangan (DIPA dan emon)
3. Tingkat Penyerapan
Anggaran : 16,09%

Tingkat Ketepatan
Waktu Pelaksanaan
Penyusunan Program,
Monitoring, dan
Evaluasi

100

Persen

25

25

1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW I
3. Penyusunan
Laporan Triwulan dan
PP 39

1. Monitoring dan evaluasi
2 Review Monev
TW I
3. Penyusunan Laporan
Triwulan dan PP 39

Jumlah penerimaan
PNBP

Rp.

25

34

2.324.009.750

9.620.000.000

Realisasi

3.272.898.000

Tingkat Penyerapan Anggaran
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 15% dengan
realisasi antara sebesar 16,09%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi penyusunan tim dan SK
kegiatan; penyiapan dokumen keuangan (DIPA dan emon); dan tingkat
Penyerapan Anggaran : 15% telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 16,09% (melebihi target),
dengan realisasi kegiatan meliputi penyusunan tim dan SK kegiatan;
penyiapan dokumen keuangan (DIPA dan emon); dan tingkat
penyerapan

anggaran

:

16,09%.

Sehingga

dari

data

diatas,

perbandingan realisasi dengan target maka berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya tercapai
realisasi antara sebesar 15,87%.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana

pada

triwulan selanjutnya

anggaran mencapai 35%.
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adalah

tingkat penyerapan

2. Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan
Evaluasi
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 25% dengan
realisasi antara sebesar 25%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi kegiatan meliputi
monitoring dan evaluasi; review monev TW I; penyusunan Laporan
Triwulan dan PP 39 sebesar 25% telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 25% (sesuai target),
dengan realisasi kegiatan meliputi monitoring dan evaluasi; review
monev TW I; penyusunan Laporan Triwulan dan PP 39.
Sehingga dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
berhasil dilaksanakan.
Bila dibandingkan Triwulan I tahun anggaran sebelumnya tercapai
realisasi antara sebesar 25%.
b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana pada triwulan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi;
review Monev TW II; dan penyusunan Laporan Triwulan II.
3. Jumlah penerimaan PNBP
a. Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja
Pada Triwulan I TA. 2019, target fisik dari indikator ini 25% dengan
realisasi antara sebesar 34%.
Adapun rencana kegiatan Triwulan I meliputi jumlah penerimaan PNBP
sebesar Rp. 2.324.009.750,- telah berhasil dilaksanakan.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu sebesar 34% (melebihi target),
dimana jumlah penerimaan PNBP sebesar Rp. 3.272.898.000,-.
Adapun rincian penerimaan PNBP BBK Triwulan I TA. 2019 adalah
sebagai berikut (lihat Tabel 3.14) :
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Tabel 3.14 Rincian Penerimaan PNBP

No

Program/Layanan

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Target (Rp.)

2

Realisasi (Rp.)

%

4

(4 : 3)

3

Layanan Litbang
Layanan Pengujian
Layanan Pelatihan
Layanan RBPI
Layanan Sertifikasi
Layanan Standarisasi
Layanan Konsultansi
Layanan Kalibrasi
Layanan Jasa Penyediaan
Bahan, Produk dan JPT
Lainnya

Jumlah

150.000.000
2.200.000.000
177.000.000
50.000.000
6.674.500.000
13.500.000
21.000.000
5.000.000
5.039.000

323.850.000 215,90%
597.575.000 27,16%
52.500.000 29,66%
91.430.000
2.155.250.000 32,29%
34.950.000 258,89%
16.143.000 76,87%
0,00%
1.200.000 23,81%

9.296.039.000

3.272.898.000 35,21%

b. Kendala
Tidak terdapat kendala dalam mencapai target antara Triwulan I.
c. Rekomendasi
Rencana pada triwulan selanjutnya adalah jumlah penerimaan sebesar
Rp. 4.648.019.500,3.1.2 Hasil yang telah Dicapai

dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan

Kinerja Output Kegiatan
Pada tahun 2019 pada DIPA Balai Besar Keramik terdapat 2 (dua)
Kegiatan yaitu:
-

019.04.07.12

1871

Penelitian

dan

Pengembangan

Teknologi

Keramik
-

019.04.07.12 4929 Pengembangan Kompetensi SDM Litbang
Teknologi Keramik

Realisasi fisik kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Keramik dan Pengembangan Kompetensi SDM Litbang Teknologi
Keramik yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2019 sampai dengan
Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2019) mencapai 21,33% dari target
21,33%.

Penyerapan

Keuangan

sebesar

16,04%

atau

Rp.3.947.169.000,- dari total anggaran Rp.24.667.917.000,- adapun
target yang ditetapkan pada triwulan I sebesar 13,54%.
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Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
Realisasi fisik kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Keramik sampai dengan Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2019)
mencapai 19,24% dari target 18,97%. Penyerapan Keuangan sebesar
13,09%

atau

Rp.2.911.959.000,-

dari

total

anggaran

Rp.22.245.677.000,- adapun target yang ditetapkan pada triwulan I
sebesar 12,65%.
Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA. 2019
adalah sebagai berikut:
a. Output 1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Pagu
Output
(Rp. 000)
Hasil Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Industri Keramik

1.500.000

Triwulan I
Keuangan
Fisik
S
R
S
R
(%)
(%)
(%)
(%)
7,33

5,06

11,51

10,67

Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri pada
Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 5,06% sedangkan sasaran
yang telah ditetapkan sebesar 7,33%, dengan realisasi fisik sebesar
10,67%. Baik sasaran fisik maupun target keuangan pada triwulan I
tidak tercapai.

Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri terdiri
atas 6 (enam) judul litbang dengan rincian 3 (dua) judul penelitian
teknologi keramik konvensional dan 2 (dua) judul penelitian teknologi
keramik maju serta 1 (satu) judul perekayasaan peralatan industri. Judul
litbang tersebut yaitu:
-

Pembuatan Caramic Foam Berbasis Kodierit untuk Peleburan Baja

-

Pengembangan Material Light Expanded Clay Agregate (LECA)
sebagai Media Tanam Organik

-

Lempung Teraktifkan Terpilar sebagai green catalyst untuk sintesis
biodiesel
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-

Penyiapan Biomaterial Semen Gigi Jenis TTCP Berbasis KAlsium
Fosfat dari Batu Kapur

-

Pembuatan Gigi Tiruan Berbasis Hidroksilapatit-Zirkonia dari Bahan
Bahan Baku Alam

Realisasi fisik dari output adalah kegiatan penyusunan tim, rapat
persiapan tim peneliti, studi pustaka, identifikasi bahan baku dan
identifikasi kebutuhan peralatan. Pada penelitian Pembuatan Gigi
Tiruan Berbasis Hidroksilapatit-Zirkonia dari Bahan Bahan Baku Alam
telah dilaksanakan proses pengadaan peralatan litbangyasa teknologi
industri keramik sebanyak 1 (satu) unit yaitu dilatometer, melalui lelang
di laman LPSE ULP Kementerian Perindustrian.
Kendala
Target fisik pada beberapa sub kegiatan belum tercapai, hal ini
disebabkan antara lain adanya perubahan penyusunan tim dan
pembagian tugas serta permintaan bahan untuk penelitian yang belum
bisa terpenuhi karena dalam proses pengadaan.
Realisasi keuangan tidak tercapai karena proses pertanggungjawaban
kegiatan untuk aktivitas penelitian seperti perjalanan dinas untuk survey
awal belum dibukukan oleh bagian keuangan.
Bila

dibandingkan

dengan

pelaksanaan

fisik

triwulan

I

tahun

sebelumnya, realisasi triwulan I tahun 2019 lebih lambat, yaitu 22,92%
pada tahun 2017 berbanding 10,67%.
Tindak lanjut permasalahan
Pelaksanaan pengadaan alat dan bahan untuk penelitian diupayakan
dapat dilaksanakan pada triwulan II dengan memetakan bahan yang
bersifat inden dan spesifik, agar pejabat pengadaan dapat memenuhi
permintaan kebutuhan peneliti.
Diharapkan pada triwulan II kegiatan yang belum selesai saat triwulan I
dapat dilaksanakan seperti proses pengadaan bahan dan peralatan
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dapat diterima pada awal triwulan II sehingga pelaksanaan kegiatan
selama triwulan II dapat berjalan sesuai dengan rencana.
b.

Output 2 : Kelembagaan Balai Besar
Pagu
Output
(Rp. 000)
Jasa Teknis Industri

2.244.326

Triwulan I
Keuangan
S
R
(%)
(%)
8,28

6,76

Fisik
S
(%)

R
(%)

13,37

14,62

Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan I capaian realisasi keuangan
sebesar 6,76% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 8,28%,
dengan realisasi fisik sebesar 14,62%. Sasaran fisik tercapai namun sasaran
keuangan pada triwulan I tidak tercapai.

Output Kelembagaan Balai Besar adalah pelaksanaan 22 kegiatan yang
dikelompokan dalam sub output 1) Hasil peningkatan kompetensi SDM,
2) Hasil peningkatan kompetensi lembaga, 3) Sertifikasi lembaga/
laboratorium, 4) Promosi dan publikasi.
Realisasi fisik dari output Layanan Kepegawaian dan Kelembagaan adalah
sebagai berikut:
-

Hasil capaian peningkatan kompetensi SDM, pada triwulan I adalah
penyusunan jadwal untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, pemetaan
pegawai yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan, pelatihan
peningkatan pelayanan cleaning servis pada tanggal 31 Januari 2019,
diklatn teknis pengajar bidang penguji mutu barang yang dilaksanakan
tanggal 11-15 Februari 2019, diklat penulisan karya tulis ilmiah pada
tanggal 11-15 Februari 2019, pelaksanaan magang pengawai baru pada
bulan Februari, Sosialisasi SNI termutakhir dan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 dan perubahan mekanisme
operasional dan bahan persiapan audit stage 1 dan 2 pada 7 Februari
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2019, diklat teknis pengelolaan perpustakaan impasing angkatan IV
tahun 2019 pada tanggal 4-21 Maret 2019.
-

Sub output hasil peningkatan kompetensi lembaga, terdiri atas:


Pemeliharaan dan pengembangan penerapan SMM,



Survailen dan Penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium
pengujian,



Pemeliharaan

dan

pengembangan

status

akreditasi

KAN

laboratorium kalibrasi,


Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi,

Pada triwulan I telah diaksanakan kegiatan pelatihan personil tentang
SNI 797:2018 - Kloset duduk, pembuatan dokumen uji (Instruksi
Kerja, Lembar Kerja) sesuai SNI 797:2018 - Kloset duduk, pemesanan
bahan uji tinta eosin untuk pengujian pembilasan kloset duduk dengan
tinta,

review

terhadap

dokumen

di

laboratorium

kalibrasi,

pengumpulan literatur dan standar acuan untuk kalibrasi serta telah
dilaksanakan kalibrasi internal alat ukur lab pengujian. Kegiatan
Pemeliharaan dan pengembangan penerapan SMM penyusunan
rencana kegiatan kaji ulang manajemen dan materi pembahasan yang
dijadwalkan pada awal Bulan April. Pada sub output pengembangan
sistem informasi dan peningkatan sarana IT telah dilaksanakan
penyusunan Flow chart dan form-form persyaratan permohonan
layanan sertifikasi bagi perusahaan telah diserahkan kepada pihak
kosultan.
Sub output sertifikasi lembaga/ laboratorium terdiri atas:


Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi KAN lembaga
sertifikasi,



Pemeliharaan dan pengembangan Akreditasi LSSM BBK.



Pemeliharaan lembaga litbang

Kegiatan

yang dilaksanakan pada triwulan I adalah Pengirim data

rencana audit klien LSSM tahun 2019 dan data indikator kinerja LSSM
BBK sesuai dengan persyaratan IAF MD 15:2014 berdasarkan surat
dari Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
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KAN dengan no surat 697/4.a1/SM/02/2019, rapat koordinasi teknis
dan sosialisasi perkembangan terkini kebijakan KAN dan persyaratan
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian 2019 yang diselenggarakan
oleh KAN. Pada penyusunan dokumen lembaga sertifikasi personil
telah dilaksanakan kaji persyaratan SNI 17024 dan literatur telah
selesai dilaksanakan dengan mengidentifikasi persyaratan standar dan
dokumen

terkait,

penyusunan

disusun

draft

Pedoman

Mutu

LSPersonal BBK sesuai persyaratan SNI ISO 17024:2012 meliputi
klausul 1 s.d. 6: 1. Profil 2. Ruang lingkup 3. Istilah dan Definisi 4.
Persyaratan Umum 5. Persyaratan Struktur 6. Persyaratan Sumber
Daya. Sub output penyusunan sistem manajemen mutu KNAPP telah
dilaksanakan penyusunan tindakan perbaikan asesmen akreditasi
KNAPPP, konsultasi dan monitoring status akreditasi KNAPP dilakukan
di Sekretariat KNAPPP di Gedung BPPT Kemenristekdikti Lt. 16.
Berdasarkan hasil penelusuran tim sekretariat KNAPPP, tindakan
perbaikan ketidaksesuaian asesmen telah diterima pada 15 Januari
2019 dan telah diteruskan kepada asesor.
Sub Output Promosi jasa layanan teknis BBK terdiri atas:


Pameran Hasil Litbang,



Promosi dan komersialisasi jasa pelayanan teknis BBK.



Diseminasi hasil litbang.



Penerbitan majalah dan jurnal

Pada kegiatan pameran telah mengikuti pameran keramika di Jakarta
tanggal 14-17 Maret 2019, sub output promosi dan komersialisasi jasa
pelayanan teknis
Capaian pameran hasil litbang selama triwulan I yaitu telah mengikuti
Pameran Keramika ke-7 dilaksanakan tanggal 15 - 18 Maret 2019 serta
kunjungan industri pada beberapa instansi serta perusahaan yang
bergerak di bidang keramik.
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Capaian pada pelaksanaan publikasi hasil litbang, selama triwulan I
telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait pembagian tugas tim
majalah ITKG, menginformasikan penerimaan KTI untuk diterbitkan
di ITKG edisi Juni 2019.
Kendala
Realiasi fisik kegiatan tercapai namun realisasi keuangan tidak tercapai
karena beberapa kegiatan yang telah dilaksankan pada akhir bulan
maret belum dipertanggungjawabkan keuangan, menunggu proses
revolving dana GU.
Tindak lanjut permasalahan
Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan yang tertunda diupayakan
dapat dilaksanakan pada triwulan II. Diharapkan pada triwulan II
kegiatan yang belum selesai saat triwulan I dapat dilaksanakan seperti
proses pengadaan bahan dan peralatan dapat diterima pada awal
triwulan II sehingga pelaksanaan kegiatan selama triwulan II dapat
berjalan sesuai dengan rencana.

c.

Output 3 : Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk
meningkatkan Daya Saing
Pagu
Output
(Rp. 000)
Teknologi Industri yang
dikembangkan dan
diterapkan untuk
meningkatkan Daya Saing

560.679

Triwulan I
Keuangan
Fisik
S
R
S
R
(%)
(%)
(%)
(%)
1,30

0,25

8,67

14,78

Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk
meningkatkan Daya Saing pada Triwulan I pada sasaran fisik tercapai
namun sasaran keuangan tidak tercapai, capaian realisasi keuangan sebesar
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0,25% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 1,30%, dengan
realisasi fisik sebesar 14,78%.

Output Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk
meningkatkan Daya Saing adalah paket teknologi. Output kegiatan 005
merupakan penelitian dan pengembangan yang termasuk dalam kegiatan
prioritas nasional dengan 2 (dua) judul Penelitian yaitu Implementasi
Elektrolit Padat Gelas Keramik Lztp-4lo untuk Sel Baterai Peralatan
Elektronik dan Pembuatan Magnet Bafe12o19 dengan Doping MnO2
Untuk Aplikasi Komponen Motor Listrik Pada Turbin Angin.
Realisasi fisik dari output Layanan Administrasi Keuangan dan Pelaporan
adalah sebagai berikut:


Studi literatur telah dan masih dilaksanakan. Studi literatur terkait
referensi bahan elektroda, karakterisasi baterai, dan kontak dalam
cell baterai telah dilaksanakan.



Perancangan percobaan untuk pembuatan titanium fosfat sebagai
bahan baku LZTP.4LO, Telah dilakukan percobaan pembuatan
titanium fosfat sebagai bahan pembuatan baterai



Rapat koordinasi dengan anggota tim litbang Magnet mengenai
rencana kerja dan bahan/materi yang harus dipelajari, Mempelajari
artikel penelitian sebelumnya, mempelajari susunan magnet dalam
sistem turbin angin serta mempelajari dasar-dasar proses pembuatan
magnet keramik dan konsultasi terkait Induksi Magnet dan
penjajagan kerjasama dengan LIPI terkait magnet

Kendala
Realisasi keuangan tidak tercapai karena pengadaan bahan masih dalam
proses dan kegiatan studi banding mengalami penundaan. Pelaksanaan
pengawalan pelaksanaan kegiatan litbang unggulan telah dilaksankan
dengan beberapa catatan antara lain adanya perubahan komposisi
anggaran antara rencana kegiatan yang diusulkan pada proposal dengan
nilai yang ditetapkan pada anggaran DIPA.
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Tindak lanjut permasalahan
Berkoordinasi dengan Puslitbang Pembina serta menyesuaikan proposal
dengan komposisi dana yang telah ditetapkan dalam anggaran DIPA.
d. Output 010 : Layanan Manajemen Satker
Pagu
Output
(Rp. 000)
Layanan Manajemen Satker

516.860

Triwulan I
Keuangan
Fisik
S
R
S
R
(%)
(%)
(%)
(%)
8,72

9,23

17,57

21,04

Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Layanan Manajemen Satker pada Triwulan I capaian realisasi
keuangan sebesar 9,23% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar
8,72%, dengan realisasi fisik sebesar 21,04%. Sasaran fisik dan keuangan
pada triwulan I tercapai.

Output Layanan Manajemen Satker terdiri 3 (tiga) sub output yaitu
penyusunan, pengembangan SDM, dan pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan.
Realisasi fisik dari output layanan manajemen satker adalah kegiatan
pembahasan telaah buka blokir anggaran pada bulan Februari dan telah
diterbitkan DIPA revisi blokir pada tanggal 11 Maret 2019, pelaksanaan
penyusunan dan pengumpulan data usulan kegiatan tahun 2020 pada sub
output penyusunan rencana teknis, rapat penyusunan peta risiko kegiatan
BBK tahun 2019 pada sub output penerapan SPIP, dan rapat koordinasi
serta sosialisasi pelaksanaan penilaian Zona Integritas pada Satker
Baristand Industri Surabaya dan Balai Besar KErajinan dan Batik, sebagai
contoh untuk pelaksanaan kegiatan penerapan dan penilaian Zona
Integritas.
Kendala
Target fisik telah mencapai sasaran demikian pula dengan realisasi
keuangan yang melebihi sasaran. Permasalahan pada kegiatan monitoring
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yaitu adanya kegiatan yang harus direvisi dari belanja barang menjadi
belanja modal yaitu pada kegiatan perbaikan laboratorium alih teknologi
dan inkubasi yang kewenangannya harus melalui Direktorat Jenderal
Anggaran.
Bila dibandingkan dengan pelaksanaan fisik triwulan I tahun sebelumnya,
realisasi triwulan I tahun 2019 lebih rendah, yaitu 21,07% pada tahun
2018 berbanding 22,07%.
Tindak lanjut permasalahan
Diharapkan pada triwulan II kegiatan yang telah direncanakan berupa
proses

pengelolaan

BMN,

pelaksanaan

monitoring

kegiatan

dan

penyusunan renstra dapat dilaksanakan sesuai rencana.
e.

Output 951 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Pagu
Output
(Rp. 000)
Layanan Internal (Overhead)

1.990.000

Triwulan I
Keuangan
Fisik
S
R
S
R
(%)
(%)
(%)
(%)
3,04

4,09

13,00

16,70

Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Sarana dan Prasarana Internal pada Triwulan I capaian realisasi
keuangan sebesar 4,09% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar
3,04%, dengan realisasi fisik sebesar 16,70%. Sasaran fisik dan keuangan
pada triwulan I tercapai.

Output Layanan Internal (Overhead) terdiri 4 (empat) sub Output yaitu
pengadaan peralatan pengolah data sejumlah 1 (satu) paket, pengadaan
alat

laboratorium

sejumlah

1

(satu) paket,

pengadaan

peralatan

perkantoran sejumlah 1 (satu) paket, dan pengadaan buku perpustakaan
sejumlah 1 (satu) paket.
Realisasi fisik dari output Sarana dan Prasarana Internal adalah kegiatan
rapat tim pengadaan, identifikasi kebutuhan spesifikasi peralatan/ barang
dari pengguna (user), Kegiatan yang telah dilaksankan antara lain
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penyusunan spesifikasi teknis sesuai permintaan user dan HPS untuk
pengadaan Prospencer, single heting dan adjustable micro pippet,
Penyusunan spesifikasi sesuai permintaan user dan HPS untuk pengadaan
Vacum Pump dan vacum desicator, Telah disusun KAK dan HPS untuk
Pengadaan Peralatan Laboratorium Tableware dan Saniter Keramik yakni
masing-masing 1 unit Autoclave (0 s/d 2 MPa) dan 1 unit Autoclave (0 s/d
0,6

MPa),

melaksanakan

pengadaan

cetakan

refraktori,

Telah

dilaksanakan pengadaan langsung Pengadaan Alat pengolah data, Telah
dilakukan pengadaan langsung revitalisasi jaringan fiber optic.
Kendala
Target fisik telah mencapai sasaran demikian pula dengan realisasi
keuangan yang melebihi sasaran.
Bila dibandingkan dengan pelaksanaan fisik triwulan I tahun sebelumnya,
realisasi triwulan I tahun 2019 lebih tinggi, yaitu 13,50% pada tahun 2018
berbanding 16,70% pada tahun 2019.
Diharapkan pada triwulan II kegiatan yang telah direncanakan berupa
proses pengadaan peralatan sarana laboratorium dan pengadaan sarana
dan

prasarana

kantor

dapat

dilaksanakan

dan

dilaporkan

serta

pelaksanaan kegiatan selama triwulan II dapat berjalan sesuai dengan
rencana.
f.

Output 994 : Layanan Perkantoran
Pagu
Output
(Rp. 000)
Layanan Perkantoran

15.433.812

Triwulan I
Keuangan
Fisik
S
R
S
R
(%)
(%)
(%)
(%)
17,57

18,60

24,64

24,20

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan
sebesar 18,60% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 17,57%,
dengan realisasi fisik sebesar 24,64%. Realisasi keuangan pada triwulan I
tercapai tetapi realisasi fisik tidak tercapai.
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Realisasi fisik dari output Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan dan
Pengawasan Teknis adalah sebagai berikut:
- Penyusunan tim pengelola DIPA, pejabat pengadaan, tim pengadaan,
pejabat dan tim penerima barang/jasa.
- Penyusunan tim pelaksana kegiatan DIPA yang bersumber dari rupiah
murni dan PNBP.
- Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai bulan Januari s/d
Maret, pencairan tunjangan khusus/tunjangan kinerja bulan Desember
2018 - Februari 2019, dan uang makan desember 2018 s/d Februari
2019.
- Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah operasional perkantoran,
pengadaan

penambah

daya

tahan

tubuh,

layanan

kesehatan,

perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana
gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan
jaringan listrik dan komunikasi.
Target fisik belum mencapai sasaran karena beberapa rencana perbaikan
alat belum dilaksanakan, sedang menunggu pemasok yang sesuai
kebutuhan. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan fisik triwulan I tahun
sebelumnya, realisasi triwulan I tahun 2019 lebih tinggi, yaitu 24,20%
pada tahun 2019 dan 22,35% pada tahun 2018.
Kendala
Pelaksanaan kegiatan fisik tidak tercapai karena rencana kegiatan
perawatan peralatan mengalami penundaan.
Tindak lanjut permasalahan
Diharapkan pada triwulan II kegiatan yang telah direncanakan berupa
proses

revisi

internal

anggaran

untuk

operasional

perkantoran,

pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dapat terlaksana
tepat waktu.
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Kegiatan Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri

a. Output 001: Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri
Pagu
Output
(Rp. 000)
Jasa Teknis Industri

2.222.240

Triwulan I
Keuangan
S
R
(%)
(%)
9,08

13,76

Fisik
S
(%)

R
(%)

20,98

21,25

Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Output Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri pada Triwulan
I capaian realisasi keuangan sebesar 13,76% sedangkan sasaran yang
telah ditetapkan sebesar 9,08%, dengan realisasi fisik sebesar 21,25%.
Sasaran fisik tercapai demikian pula sasaran keuangan pada triwulan I
tercapai.

Output Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri 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 kegiatan pengujian pada 743 sampel yang masuk
selama triwulan I;
- Pelaksanaan kalibrasi sejumlah 8 peralatan;
- Pelaksanaan jasa pelatihan pada 23 orang, yaitu pelatihan refraktori
API 936;
- Pelaksanaan jasa layanan sertifikasi sejumlah 80 layanan;
-

Layanan jasa terhadap 193 perusahaan, dengan jumlah pelanggan
baru 36 perusahaan;

- Pelaksanaan layanan jasa konsultansi pada 1 (satu) perusahaan yaitu
PT. Rekadana Sarana Mukti berupa uji kimia bahan limbah
pencucian pasir;
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- Penjajakan kerjasama litbang dan alih teknologi peralatan pada 6
(enam) perusahaan.
- Pelaksanaan penyusunan jadwal surveillen dan sertifikasi ulang pada
perusahaan yang masa berlaku sertifikatnya akan berakhir.
Kendala
Pada triwulan I secara umum output l Layanan Jasa Teknis dan
Pelatihan SDM Industri tercapai, namun pada layanan pelatihan tidak
tercapai karena terdapat beberapa peserta yang mengundurkan diri.
Tindak lanjut permasalahan
Bila

dibandingkan

dengan

pelaksanaan

fisik

triwulan

I

tahun

sebelumnya, realisasi triwulan I tahun 2019 lebih rendah, yaitu 23,20%
pada tahun 2017 berbanding 21,25% pada tahun 2019.
Diharapkan pada triwulan II 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 II agar capaian
yang diharapkan sesuai dengan target yang ditentukan.
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
Pada perjanjian kinerja Balai Besar Keramik tahun 2019 terdapat 6
(enam) sasaran strategis dengan rincian 20 indikator kinerja. Realisasi
antara dari masing-masing sasaran strategis selama pelaksanaan kegiatan
di triwulan I tercapai sesuai dengan target rencana aksi. Beberapa
indikator yang capaiannya melebihi target antara lain:
-

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem solving) ditargetkan sebesar 15%, dapat terealisasi 50%.

-

Kegiatan penjajakan kerjasama, ditargetkan 15% dapat terealisasi
30%, dengan usulan penjajakan kerjasama pada 6 perusahaan.
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-

Indikator karya tulis ilmiah yang terindeks global ditargetkan 15%,
telah terealiasasi 100% berupa 1 judul karya tulis pada Material

Research Express IOP Publishing vol6 number 6;
-

Pada sasaran strategis kepuasan pelanggan dengan indikator indeks
kepuasan pelanggan target sebesar 25%

dapat terealisasi 33%,

berupa penyampaian kuesioner pada 62 pelanggan.
-

Jumlah contoh pengujian dan kalibrasi ditargetkan 437 contoh
(25%) dari total 1750 contoh, terealisasi sejumlah 743 contoh atau
42%.

-

Jumlah penerimaan PNBP ditargetkan sebesar 25%, terealisasi
sebesar

34%

atau

Rp.2.324.009.750,-

dari

total

target

Rp.9.075.000.000,Indikator yang capaiannya dibawah target yaitu:
-

Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis ditargetkan
sejumlah 125 orang, dengan target antara 25 orang SDM industri,
pada triwulan I terealisasi 23 orang. Target pelatihan tidak tercapai
karena terdapat pembatalan kegiatan pelatihan.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan
Jumlah output pada tahun 2019 adalah 6 (enam) dari 2 (dua) kegiatan,
secara keseluruhan sasaran keuangan mencapai target, yaitu dari target
sebesar 13,54% terealisasi sebesar 16,04% demikian pula sasaran fisik
mencapai target, dari target sebesar 21,03% terealisasi 21,33%, Output
yang realisasinya tidak tercapai adalah sebagai berikut:
a. Hasil Penelitian dan pengembangan teknologi industri keramik,
target keuangan tidak tercapai, berdasarakan data capaian pada
ALKI dan e-monitoring, capaian fisik sebesar 10,67% target 11,51%,
keuangan 5,06% target 7,33%. Penyebab tidak tercapainya target
karena

proses

keuangan

penarikan

belum

anggaran

terlaksana.

dan

Beberapa

pertanggungjawaban
bahan

dibutuhkan belum bisa diperoleh pejabat pengadaan.
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utama

yang

b. Output kelembagaan balai besar target fisik

tercapai namun

keuangan tidak tercapai, berdasarakan data capaian pada ALKI dan
e-monitoring,

capaian

fisik

sebesar

14,62%

target

13,57%,

keuangan 6,76% target 8,28%. Penyebab tidak tercapainya target
karena

beberapa

kegiatan

seperti

ITKG,

JKGI,

penyusunan

domumen lembaga sertifikasi personil dan kajian standar wajib
daun usulan standar SNI belum terealisasi anggarannya.
c. Output teknologi industri yang dikembangkan dan ditetapkan untuk
meningkatkan daya saing industri nasional target fisik

tercapai

namun keuangan tidak tercapai. Kegiatan Penetapan Tim, Studi
pustaka,

Identifikasi

kebutuhan

bahan

dan

peralatan

telah

dilakukan, namun terdapat bahan penelitian yang belum bisa
diperoleh karena keterbatasan pemasok.
3.3 Langkah Tindak Lanjut
3.3.1 Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
Secara umum target perjanjian kinerja pada masing-masing
indikator mencapai sasaran. Langkah yang perlu dilaksanakan untuk
triwulan berikutnya adalah konsistensi dalam pelaksanaan jadwal
kegiatan serta peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
seperti kegiatan kerjasama dengan industri dan instansi lain. Hal
lain yang akan dilaksanakan pada triwulan II adalah pada kegiatan
pelatihan

akan

dilaksanakan

upaya

penjajakan

ulang

dan

penawaran paket pelatihan lain untuk instansi pemerintah dan
perusahaan.
3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan
Realisasi kegiatan keuangan pada triwulan I secara umum mencapai
target, demikian pula realisasi fisik, tindak lanjut yang perlu
dilakukan pada triwulan II agar sasaran fisik dan target keuangan
dapat tercapai antara lain:
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-

Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta proses
pertanggungjawaban

keuangan

berkoordinasi

dengan

Bendahara pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta
koordinator

kegiatan

sehingga

proses

revolving

uang

persediaan (UP) dapat dapat diproses secara lebih teratur.
-

Rencana kegiatan yang telah dijadwalkan pada triwulan II perlu
dipantau lebih intensif seperti kegiatan peningkatan kompetensi
SDM

melalui

pelatihan

internal

dan

eksternal,

Usulan

pelaksanaan Diklat PIM pada pejabat struktural, persiapan
kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.
Proses pengadaan barang secara lelang perlu diusulkan pada
triwulan II.
-

Melakukan revisi internal dan antar output apabila diperlukan
untuk menambah anggaran untuk kegiatan tertentu.
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BAB IV
PENUTUP

Sampai dengan Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2019) 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 2019
adalah 21,33% dari target Triwulan I sebesar 21,03%.



Realisasi keuangan anggaran DIPA BBK Th 2019 mencapai 16,04% dari
target Triwulan I sebanyak 13,54%.



Realisasi

penerimaan

fungsional PNBP

sampai

dengan

Triwulan I

mencapai Rp.3.272.898.000,- (34,00%) dari target Rp 9.620.000.000,.
Realisasi

fisik

maupun

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 I tahun 2019,
Manajemen Balai Besar Keramik mengambil langkah, yaitu:
1. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan
agar proses revolving uang persediaan (UP) dapat berjalan dengan lancar.
2. Melaksanakan

kegiatan

semaksimal

mungkin

disesuaikan

dengan

perencanaan.
3. 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.
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Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian jadwal
penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan oleh Tim Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan.



Meningkatkan frekuensi kegiatan monitoring terhadap penggunaan
anggaran melalui kegiatan pertemuan rutin tim pengelola DIPA untuk
mempercepat laju realisasi penyerapan anggaran/ keuangan.

4. Memutakhirkan aplikasi SIL-SIS dan 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 berbagai pihak yang
membutuhkan.
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