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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

 Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan sistem perencanaan yang menjamin 

keterkaitan dan konsistensi perencanaan. Pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin 

tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

RENKIN merupakan penjabaran lebih rinci dari Renstra untuk periode waktu 

satu tahun. Oleh karena itu, selain berperan sebagai acuan dan panduan dalam 

pelaksanaan kegiatan, RENKIN juga menjadi tolok ukur dalam penilaian kemajuan dan 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Proses penyusunan RENKIN juga merupakan 

bagian dari upaya penciptaan siklus manajemen yang tertib, teratur, dan 

berkesinambungan. 

 Pada tahun 2015, Balai Besar Keramik telah merumuskan  RENCANA 

KINERJA(RENKIN) yang formatnya mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor : 150/M_IND/PER/12/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.    

RENKIN BBK tahun 2015 disusun dengan mempertimbangkan perubahan internal dan 

eksternal yang akan dan telah terjadi pada awal tahun 2014 dan tahun-tahun 

sebelumnya, diantaranya program hilirisasi industri dalam rangka pemanfaatan sumber 

daya alam,  pengembangan industri hijau, reformasi birokrasi dan disahkannya Undang-

Undang tentang perindustrian tahun 2014. 

Dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, anggaran hanya terdiri 

dari 1 (satu) kelompok program yaitu: Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 

Industri (MAK: 04.07. 03), namun mulai tahun 2011 penyusunan anggaran mengalami 

perubahan sesuai dengan surat edaran bersama antara Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 

2009 No. 0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 mengenai Pedoman 

Reformasi Perencanaan dan Pembangunan dimana hasil restrukturisasi program dan 
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kegiatan digunakan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 serta mulai 

diimplementasikan dalam penyusunan RKP, Renja K/L, RKA-KL dan DIPA. DIPA BBK 

mulai tahun 2011 berinduk pada Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu 

Industri (kode: 019.07) dan Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu 

kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (kode: 1871). 

 Secara garis besar, RENKIN BBK Tahun 2015 terdiri dari 4 bab. Bab pertama 

“PENDAHULUAN” memaparkan tentang:  penjabaran cara mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Renstra, maksud dan tujuan penyusunan RENKIN, tugas 

pokok dan fungsi BBK, serta batasan isi RENKIN. Bab kedua “PERKEMBANGAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI“  menguraikan tentang hasil-hasil yang telah dicapai serta 

kebijakan tentang arah pembangunan. Pada bab ketiga “ RENCANA KINERJA“ diuraikan 

tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2015 serta indikator 

kinerjanya.  Keterkaitan antara RENKIN tahun 2015 dan Renstra diuraikan pada bab 

terakhir  “PENUTUP“ 

 Kami berharap semoga Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015 ini 

dapat menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Keramik, serta 

memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait. Terimakasih. 

 

 

 

                       Bandung,      Februari 2014 

                     Kepala Balai Besar Keramik 

 

 

 

       DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, M.ChE. 
                      NIP. 19580322 198603 1 002 
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BAB  I  
PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A.   LATAR BELAKANG 

Sejak didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1922 dengan 

nama “Het Keramiche Laboratorium”, Balai Besar Keramik telah mengemban tugas 

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang 

teknologi keramik dan memberikan layanan jasa teknis. Balai Besar Keramik 

senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan 

Fungsi guna mempertegas dan meningkatkan perannya dalam pembangunan 

ekonomi nasional khusus di sektor industri keramik melalui penguasaan dan 

pengembangan Iptek serta pelayanan teknologi. 

Dalam upaya memperluas dan mengoptimalkan peran tersebut, Balai Besar 

Keramik (BBK) telah merumuskan rencana strategis organisasi untuk jangka 

waktu 5 tahun, mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 yang kemudian disebut 

dengan “Renstra Balai Besar Keramik 2015-2019”. Didasari oleh keyakinan 

bahwa “Renstra BBK 2015-2019” ini akan menjadi pedoman, acuan serta tolok 

ukur kinerja BBK, maka proses perumusannya dilakukan secara seksama dengan 

melibatkan sebagian besar SDM BBK. Di samping ”Renstra BBK 2015 – 2019” 

sebagai acuan serta tolok ukur kinerja BBK, Renstra tersebut disesuaikan dengan 

perkembangan dengan bertambahnya sarana dan prasarana  serta  meningkatnya 

SDM.  

Secara singkat dapat digambarkan bahwa Visi BBK, yakni “ Menjadi 

lembaga profesional, mandiri dan terkemuka dalam memberikan layanan 

teknis bagi industri keramik dan lembaga yang unggul di bidang teknologi 

keramik dan nano material”.  Langkah berikutnya adalah penetapan Misi.  Sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam 

Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 40/M-IND/ PER/6/2016 tanggal 29 Juni 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, misi BBK adalah 

sebagai berikut: 
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• Melaksanakan pengkajian riset, pengembangan dan pendalaman teknologi 

keramik dan nano material secara berkesinambungan untuk mendukung 

pengembangan industri keramik 

• Memberikan  jasa layanan teknis secara profesional untuk industri keramik 

yang meliputi: 

• Riset teknologi keramik dan nano material 

• Pelatihan teknis tenaga industri  

• Pengujian mutu bahan/produk  

• Standardisasi bahan/produk  

• Sertifikasi produk/sistem mutu 

• Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik  

• Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri  

• Jasa teknis lainnya 

 

Kemudian dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan Balai Besar 

Keramik, serta memperhitungkan peluang dan ancaman yang ada dan yang 

mungkin timbul, ditetapkanlah Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program yang 

akan dilaksanakan agar tercapainya visi organisasi.  

Sebagai alat ukur dari pencapaian tujuan, maka  telah ditetapkan Kinerja Utama / 

Key Performance Indicator (KPI) yakni sebagai berikut: 

a. Hasil litbang telah diimplementasikan  

b. Jumlah publikasi ilmiah  

c. Kenaikan Pendapatan PNBP sebesar  minimal 10 % per tahun dari penerimaan 

tahun sebelumnya. 

 

Renstra BBK 2015-2019 merupakan rencana pembangunan jangka 

menengah dan oleh karenanya masih bersifat makro. Untuk 

mengimplementasikan Renstra BBK 2015-2019 perlu disusun rencana kegiatan 

yang lebih operasional yang merupakan penjabaran lebih rinci serta menjadi 

bagian integral dari Renstra yang kemudian disebut sebagai “Rencana Kinerja” 

(RENKIN) Balai Besar Keramik. Kinerja instansi pemerintah merupakan 

gambaran tingkat pencapaian tujuan ataupun sasaran instansi pemerintah sebagai 
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penjabaran dari visi, misi dan stratergis instansi pemerintah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perencanaan kinerja ini 

ditetapkan oleh Balai Besar Keramik agar tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Stratejik BBK Periode 2015 – 2019 dapat diwujudkan 

dan dipantau pencapaiannya. RENKIN BBK tahun 2015 ini merupakan dokumen 

perencanaan pelaksanaan Renstra yang formatnya disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor : 150/M_IND/PER/12/2011 Tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan penyusunan RENKIN BBK 2015 adalah untuk 

menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BBK dalam tahun 2015  

beserta indikator kinerjanya mengacu pada program, kebijakan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik BBK. RENKIN ini juga akan menjadi 

acuan pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja BBK 

selama tahun 2015. 

 

 
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

          Menunjuk Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-

IND/ PER/6/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai 

Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian 

Perindustrian  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. 

Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, 

pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan 

pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Besar Keramik 

menyelenggarakan fungsi  : 
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a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan 

baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan 

dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta 

rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan 

pencemaran industri. 

b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

informasi. 

c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk 

industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 

d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan prasarana 

kegiatan litbang di lingkungan Balai Besar Keramik serta penyusunan dan 

penerapan standardisasi industri keramik. 

e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai 

Besar Keramik. 

 
 

D. RUANG LINGKUP 

 RENKIN BBK 2015 ini menguraikan kegiatan stratejik BBK yang akan 

dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dan indikator kinerjanya. 

 Penyusunan RENKIN BBK 2015 ini mengacu pada Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor : 150/M_IND/PER/12/2011 Tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Balai Besar Keramik – Rencana Kinerja Tahunan 2015 

 
5 

BAB II  
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN 
 

 

 

A.   HASIL YANG TELAH DICAPAI 

 

Industri keramik nasional mengalami pertumbuhan yang signifikan pada kurun 

waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2007 volume produksi ubin mencapai 200.05 juta 

m2 dengan 177.85 juta m2 produk nasional dan 8.35 juta m2  produk impor dengan total 

nilai Rp 5.3 triliyun konsumsi dalam negeri dan US$ 95.5 juta masuk ke pasar ekspor. 

Pada tahun yang sama volume produksi alat makan minum(tableware) mencapai 131 

juta buah, dimana 101.6 juta buah dengan nilai US$ 81.9 juta diekspor dan sisanya 

ditambah 84.3 juta buah tableware impor dengan total nilai Rp 0.43 triliyun dikonsumsi 

oleh pasar domestik. Untuk produk saniter konsumsi dalam negeri mencapai 3.35 juta 

buah dengan nilai Rp 0.88 trilliyun. 

Diperkirakan petumbuhan industri keramik nasional akan tetap tinggi. Tahun 

2012 kapasitas industri keramik nasional mencapai 327 juta m2, saniter 4.6 juta m2 dan 

tableware 268 juta buah sehingga Indonesia menempati urutan ke 6 terbesar produsen 

keramik dunia setelah China, Italy, Spanyol, Turki dan Brazil.  

Untuk mendukung pertumbuhan industri keramik nasional dan mengurangi 

beredarnya jumlah produk keramik impor khususnya dari China, Pemerintah Indonesia 

melakukan upaya-upaya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, diantaranya 

dengan menerapkan kebijakan SNI wajib untuk produk keramik dan gelas. Dalam hal ini 

Balai Besar Keramik telah ditunjuk sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan  

Laboratorium Pengujian. 

Di bidang litbang, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 

(BPKIMI) Kementerian Perindustrian  telah menyusun road map pengembangan 

teknologi nano untuk kebutuhan industri selama 15 tahun ke depan.  Pengembangan 

nano teknologi di BBK telah menghasilkan kemampuan di bidang teknologi nanosiasi 

(nanosilika, nanoalumina dan nanozirkon) dan beberapa telah mendapatkan hak paten. 
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Aplikasi nano material yang dihasilkan terus diupayakan melalui litbang dengan 

melibatkan industri penggunanya. 

  Peran  Balai Besar Keramik dalam mendukung pertumbuhan industri dilakukan 

dengan memberikan layanan teknologi melalui kerjasama litbang, layanan konsultansi, 

pengujian bahan dan produk, pelatihan teknis, standardisasi, sertifikasi sistem mutu, 

dan rancang bangun & perekayasaan industri.   

  Berdasarkan perumusan Renstra BBK Periode 2015 – 2019 BBK menetapkan 7 

(tujuh) sasaran dan 3 (tiga) diantaranya merupakan sasaran strategis yang dimasukkan 

dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Di samping berdasarkan Renstra BBK, rencana 

kinerja BBK juga melaksanakan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis 

Kementerian Perindustrian yang dilihat dari 3 perspektif, yaitu Perspektif Pemangku 

kepentingan/stakeholder (S), Perspektif Proses Pelaksanaan tugas pokok  (T), dan 

Perspektif peningkatan kelembagaan (L). Ketiga perspektif tersebut termasuk dalam 

Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian. 

Hasil-hasil  yang telah dicapai dari sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

I. Sasaran Strategis 

1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penguasaan teknologi di Bidang 

Keramik dan Nano Material dengan penekanan pada aplikasi nano 

material di industri 

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan program yang meliputi: 

a. Program Riset dan RBPI di bidang keramik konvensional, keramik maju, 

nano material dan perekayasaan alat 

b. Program Publikasi Hasil Riset melalui penerbitan majalah/jurnal, seminar, 

dan desiminasi hasil riset  

c. Program Komersialisasi Hasil Riset melalui kegiatan pengajuan hak paten 

dan keikutsertaan dalam program komersialisasi hasil litbang BPKIMI  

 
Untuk mengukur keberhasilan/pencapaian program tersebut telah ditentukan 

indikator kinerjanya sebagai berikut : 

a. Hasil litbang yang siap diterapkan 

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan 



 

 

 

Balai Besar Keramik – Rencana Kinerja Tahunan 2015 

 
7 

c. Kerja sama litbang yang dilakukan dengan institusi 

pemerintah/akademisi/pelaku industri 

d. Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk mendapatkan paten 

e. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 

  

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis industri 

keramik 

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan program yang meliputi: 

a. Program penanganan komplain pelanggan 

b. Program monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan melalui survei untuk 

mengukur indeks kepuasan pelanggan 

c. Program peningkatan kompetensi personil dan lembaga 

d. Program peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan  

layanan dan keuangan 

  
Untuk mengukur keberhasilan/pencapaian program tersebut telah ditentukan 

indikator kinerjanya sebagai berikut : 

a. Tingkat kepuasan pelanggan 

b. Maksimal komplain dari total layanan 

c. Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 

d. Mengupgrade/mengupdate system informasi layanan 

 

3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kuantitas pelayanan jasa teknis industri 

keramik 

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan program yang meliputi: 

a. Program promosi jasa layanan teknis 

Untuk mengukur keberhasilan/pencapaian program tersebut telah ditentukan 

indikator kinerjanya sebagai berikut : 

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

b. Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan 

c. Jumlah sampel 

d. Jumlah Desain/prototip 
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e. Persentase penambahan pelanggan 

f. Nilai JPT(Rp) 

g. Pertumbuhan penerimaan JPT dari tahun sebelumnya 

h. Jumlah konsep RSNI 
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LAYANAN TEKNIS 

 

Tabel 1. Perbandingan Target & Realisasi PNBP BBK Per Jasa Layanan Kurun Waktu 5  Tahun Terakhir 

 

NO JENIS LAYANAN 

NILAI (Rp) 

2009 2010 2011 2012 2013 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

1 litbang 450,000,000 452,035,000 450,000,000 34,783,900 500,000,000 0 150,000,000 0 150,000,000 102,550,000 

2 Pelatihan 400,000,000 642,099,000 450,000,000 336,058,000 500,000,000 93,106,000 250,000,000 180,045,000 250,000,000 711,066,810 

3 Pengujian 700,000,000 544,162,650 740,000,000 765,772,500 775,000,000 875,472,209 840,000,000 904,784,890 840,000,000 2,091,263,650 

4 Konsultansi 50,000,000 4,660,000 80,000,000 750,000 80,000,000 62,000,000 100,000,000 32,000,000 100,000,000 4,850,000 

5 Standardisasi 50,000,000 0 60,000,000 800,000 80,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 0 

6 Sertifikasi 120,000,000 195,684,125 134,000,000 617,617,169 160,000,000 1,005,496,090 900,000,000 2,425,950,810 900,000,000 7,370,615,663 

7 RBPI 150,000,000 29,000,000 260,000,000 34,999,000 300,000,000 51,550,000 60,000,000 52,400,000 60,000,000 35,000,000 

8 Layanan lain 30,000,000 22,480,000 75,000,000 61,922,000 75,000,000 31,530,000 150,000,000 11,550,000 150,000,000 7,960,000 

  Jumlah 1,950,000,000 1,890,120,775 2,249,000,000 1,852,702,569 2,470,000,000 2,119,154,299 2,470,000,000 3,606,730,700 2,470,000,000 10,323,306,123 

  

Persentase 
pencapaian 

Target 
96.93 82.38 85.80 146.02 417.95 
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4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan standardisasi industri/Balai Besar 

Keramik 

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan program yang meliputi: 

a. Program pengembangan sistem manajemen dan administrasi 

b. Program pengembangan kelembagaan 

Indikator kinerjanya : 

1. Konsistensi penerapan SMM Lab dan LSPro (jumlah ketidaksesuaian 

mayor) 

2. Penambahan jumlah lingkup produk LPK yang diakui oleh KAN 

 
II. Sasaran Pendukung 

1. Sasaran Pendukung 1 : Peningkatan Kompetensi SDM 

a. Program Pelatihan 

Program pelatihan meliputi pelatihan penjejangan, pelatihan teknis dan  

pelatihan training for trainer (TOT). Bidang pelatihan meliputi teknologi  

keramik, gelas,  material nano serta  manajemen. 

b. Program Pendidikan Formal 

Pendidikan formal berjenjang S2 dan S3  di dalam dan di luar negeri dengan 

memanfaatkan beasiswa dan DIPA Kementerian Perindustrian.  

 

Upaya peningkatan kemampuan/kapabilitas institusi dilakukan dengan 

meningkatkan (Upgrade) pengetahuan dan keterampilan personil melalui program 

pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis, dan pendidikan formal.  

 

2. Sasaran Pendukung 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana  

Peningkatan kemampuan Balai Besar Keramik juga dilakukan melalui 

pengadaan/penambahan peralatan yang meliputi peralatan laboratorium, 

peralatan kantor, peralatan pengolah data, dll.  

Indikator kinerjanya yaitu : 

1) Penambahan peralatan utama laboratorium pengujian dan litbang, (unit) 

2) Penambahan pengadaan peralatan IT, (unit) 
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Data penambahan alat yang lebih terperinci dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat di Tabel berikut. 

 

 

Tabel 2.  Penambahan Peralatan 

 

NO NAMA PERALATAN TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 

 DIPA ABT DIPA ABT DIPA ABT DIPA ABT  DIPA ABT  DIPA ABT  

1 ALAT BESAR - - - - - - - - - - - - 

2 ALAT ANGKUT 1 - - - 1 - - - 1 - 2 - 

3 ALAT BENGKEL - - - - 3 - - - - - - - 

4 ALAT KANTOR DAN 

RUMAH  TANGGA 

4 - 19 - 56 - 19 - 27 - 81 - 

5 ALAT KOMUNIKASI - - - - 3 - - - - - - - 

6 ALAT LABORATORIUM 25 2 5 - 24 - 17 - 12 - 10 - 

7 ALAT PENGOLAH DATA - - 1 - 28 - 29 - 21 - 53 - 

8 ALAT STUDIO - - - - 3 - - - - - - - 
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3. Sasaran Pendukung 3 : Peningkatan Pengelolaan Anggaran 

Indikator kinerja capaian sasaran peningkatan pengelolaan anggaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Tingkat Penyerapan anggaran 

2) Tingkat ketaatan penyampaian laporan 

3) Terbangunnya system pengendalian intern di unit kerja 

 

 

B.   ARAH KEBIJAKAN BBK 

   Arah Kebijakan BBK mengacu pada kebijakan yang sebagaimana 

dipaparkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 dari Kedeputian 

Ekonomi Badan Perencanaan Nasional bahwa arah kebijakan Industri Nasional 

adalah dengan Akselerasi Pertumbuhan Industri dengan mewujudkan :  

 Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan : Khusunya di luar Pulau Jawa: 

(1) Koridor ekonomi; (2) Kawasan Ekonomi Khusus; (3) Kawasan Industri; 

(4) Kawasan Berikat / Export Processing Zone (EPZ); (5) Kawasan 

Perdagangan Bebas (FTZ).  

 Penumbuhan Populasi Industri: Investasi untuk menambah populasi 

industri paling tidak sekitar 12 ribu usaha industri berskala besar dan 

sedang.  

 Peningkatan Produktivitas (Nilai Tambah Per Tenaga Kerja): (1) 

Meningkatkan efisiensi teknis; (2) Mengem-bangkan industri dengan 

kandungan teknologi yang lebih tinggi;  dan (3) Meningkatkan kemampuan 

industri meng-embangkan produk baru (New Product Development, NPD).  

 

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan industri nasional,  

Kementerian Perindustrian mencanangkan Hilirisasi Industri. Dalam kaitan 

tersebut isu yang mengemuka dan menjadi perhatian khusus adalah fakta bahwa 

industri banyak tergantung pada bahan baku dan penolong impor, padahal 

bahan mentah cukup tersedia di dalam negeri. Melalui program hilirisasi 

industri diharapkan bahan mentah lokal dapat diolah untuk ditingkatkan nilai 
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tambahnya dan dimanfaatkan oleh industri dalam negeri sekaligus mengurangi 

ketergantungan pada bahan impor. Balai Besar Keramik berpeluang untuk turut 

berperan mengembangkan teknologi untuk menghasilkan bahan /material  yang 

masih diimpor (substitusi impor)diantaranya nanosilika, nanoalumina, 

nanozirkonia, refraktori untuk industri logam, opacifier, pigmen, Precipitated 

Calcium Carbonate (PCC). 

 

Sesuai dengan tupoksi, visi dan misi Balai Besar Keramik serta sejalan 

dengan kebijakan industri nasional dan program hilirisasi Kementerian 

Perindustrian, BBK dalam menjalankan programnya menetapkan kebijakan-

kebijakan sebagai berikut : 

 Meningkatkan kualitas penelitian dengan mengembangkan litbang terapan 

yang inovatif dengan menggunakan mekanisme seleksi yang ketat 

melibatkan pakar dan praktisi industri serta diselaraskan dengan kebijakan 

industri nasional dan program hilirisasi Kementerian Perindustrian. 

 Melakukan komunikasi dengan industri keramik melalui forum-forum 

diskusi untuk menghasilkan penelitian yang memecahkan masalah industri  

 Memprioritaskan sarana dan prasarana terkait dengan pengembangan 

teknologi nano material. 

 Mengembangkan SDM kompeten yang mendalami teknologi keramik dan 

nano material dengan lebih memprioritaskan peningkatan kemampuan SDM 

yang terkait dengan teknologi keramik dan nano material melalui beberapa 

kegiatan seperti seminar, pelatihan, joint research, mendatangkan expert 

dari luar negeri dan pendidikan formal. 

 Mengoptimalkan pemanfaatan sarana kerja dengan terus-menerus mengkaji 

jenis layanan yang bisa dikembangkan dan dibutuhkan oleh industri.  

 Membangun jejaring kerja dengan pemangku kepentingan lainnya 

(akademisi, instansi pemerintah lainnya, industri dan lembaga litbang)  

 Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan ketepatan dan 

kecepatan layanan. 
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 Memperkuat kelembagaan dengan pengakuan status oleh Lembaga 

Akreditasi.  

 Mengupgrade dan mengupdate website sebagai sarana promosi dan 

komunikasi dengan pelanggan. 

 Memprioritaskan infrastruktur dan peralatan yang terkait dengan regulasi 

teknis (SNI wajib). 

 Membangun budaya kerja yang kondusif dengan menerapkan reward and 

punishment sesuai dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi serta 

membangun sistem pengawasan yang efektif (SPIP). 
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BAB III 
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 

 

 
 
 

A.   VISI, MISI DAN TUJUAN 

Dalam upaya merumuskan rencana stratejik yang sistematis, terarah, dan ilmiah, 

proses diawali dari penetapan visi dan misi, kemudian dengan 

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang 

ada dan yang mungkin timbul, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, kebijakan, 

dan program yang akan membawa kepada pencapaian visi organisasi.  

 

      1.   Visi 

 

 

 

       

 

 

     2.   Misi 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-

IND/PER/06/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. 

Misi Balai Besar Keramik adalah : 

• Melaksanakan pengkajian riset, pengembangan dan pendalaman teknologi 

keramik dan nano material secara berkesinambungan untuk mendukung 

pengembangan industri keramik 

• Memberikan  jasa layanan teknis secara profesional untuk industri keramik 

yang meliputi: 

“Menjadi lembaga profesional, mandiri dan terkemuka dalam 
memberikan layanan teknis bagi industri keramik dan lembaga 
yang unggul di bidang teknologi keramik dan nano material” 



 

 
Balai Besar Keramik – Rencana Kinerja Tahunan 2015 

      

 

 18 

 

• Riset teknologi keramik dan nano material 

• Pelatihan teknis tenaga industri  

• Pengujian mutu bahan/produk  

• Standardisasi bahan/produk  

• Sertifikasi produk/sistem mutu 

• Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik  

• Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri  

• Jasa teknis lainnya 

  

3.    Tujuan 

 Untuk mencapai Visi dan Misi, Balai Besar Keramik menetapkan 2 (dua) 

tujuan utama (Goals) sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kompetensi BBK di bidang teknologi keramik, gelas dan 

material nano. 

2. Meningkatkan jasa layanan teknis melalui pelayanan prima 

 

B.   PERENCANAAN STRATEGIS 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam Renstra Periode 2015  – 

2019 Balai Besar Keramik telah menetapkan 2 (dua) tujuan utama (Goals), dan  

memiliki 4 (empat) sasaran strategis (strategic objectives) dan 3 (tiga) sasaran 

pendukung yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2015 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan : Meningkatkan Kompetensi BBK di bidang Teknologi Keramik, Gelas 

dan Material Nano. 

Sasaran untuk mencapai tujuan, yaitu: 

1. Peningkatan penguasaan teknologi di bidang keramik dan nano 

material dengan penekanan pada aplikasi nano material di industri 

(sasaran strategis) 

2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia 
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3. Peningkatan sarana dan prasarana  

4. Peningkatan pengelolaan anggaran 

 

2.     Tujuan : Meningkatkan jasa layanan teknis melalui pelayanan prima 

Sasaran untuk mencapai tujuan, yaitu: 

1. Peningkatan kualitas layanan (sasaran strategis) 

2. Peningkatan kuantitas layanan (sasaran strategis) 

3. Peningkatan standardisasi industri/Balai Besar Keramik (sasaran 

strategis) 

 

 

 
C. INDIKATOR KINERJA 

Dalam     rangka   mengukur     tingkat   pencapaian    suatu   sasaran, dibutuhkan 

indikator kinerja  utama  yang merupakan ukuran   kuantitatif   dan/atau   

kualitatif  yang   menggambarkan   tingkat   pencapaian suatu sasaran yang 

telah ditetapkan pada periode tertentu. Indikator Kinerja Utama / Key 

Performance Indicator (KPI) Balai Besar Keramik periode tahun 2015 – 2019 

adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah litbang terapan yang diterapkan  

b. Publikasi ilmiah minimal 35 judul per tahun.  

c. Kenaikan Pendapatan PNBP Th 2015– 2019 sebesar  minimal 10 % per 

tahun dari penerimaan tahun sebelumnya.  

 

Rencana Kinerja (Renkin) dan indikator kinerja BBK Tahun 2015 secara 

terperinci dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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BAB  IV 
PENUTUP 

 

 

 

A.   Keterkaitan RENKIN 2015 dengan Renstra  

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa RENKIN BBK 2015 ini merupakan 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 

BBK yang merupakan perencanaan jangka menengah. Di dalam RENKIN 

ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh 

indikator kinerja kegiatan. Oleh karenanya, kegiatan yang akan dilaksanakan di 

BBK pada Tahun Anggaran 2015 mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran 

yang akan disusun di dalam Renstra BBK 2015 – 2019.  Pelaksanaan kinerja pada 

setiap tahun anggaran akan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian 

tujuan dan sasaran, sehingga pada akhirnya tujuan utama Renstra dan visi 

organisasi dapat diraih. 

Tujuan yang hendak dicapai pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019 adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatkan  kompetensi BBK dalam bidang teknologi keramik maju dan 

gelas serta material nano.  

              2.  Meningkatkan jasa layanan teknis melalui pelayanan prima 

 
Dari tujuan yang pertama, pada tahun 2015 BBK akan tetap melaksanakan 

penelitian di bidang teknologi keramik konvensional, keramik maju dan gelas 

serta penelitian material nano yang kesemuanya akan dibagi menjadi Penelitian 

yang siap diterapkan dan Penelitian yang telah diimplementasikan.  Di samping 

kegiatan penelitian yang dibiayai oleh DIPA, BBK juga akan tetap melaksanakan 

kegiatan penelitian melalui kerjasama dengan instansi pemerintah/institusi 

litbang lainnya. Kegiatan penelitian akan lebih difokuskan pada litbang terapan, 

yang hasilnya dapat langsung digunakan oleh industri. 
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Dari tujuan yang kedua, BBK pada tahun 2015, menargetkan kenaikan sebanyak 

Rp. 7.500.000.000,- . Hal tersebut disebabkan oleh jumlah penerimaan PNBP 

BBK yang meningkat sangat signifikan di tahun 2013, yaitu sebesar Rp. 

10.323.306.123,-.  

 

Tabel 3.  Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 

 

No TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 

 
1. 

 
Meningkatkan  
kompetensi 
BBK dalam 
bidang 
teknologi 
keramik, gelas 
dan material 
nano 

 
Peningkatan 
penguasaan 
teknologi di 
Bidang 
Keramik dan 
Nano Material 
dengan 
penekanan 
pada aplikasi 
nano material 
di industri  
 

 
 Penguasaan Teknologi 

keramik konvensional, 
keramik maju dan 
nano material  

 Hasil litbang yang 
dipatenkan 

 Hasil riset yang ditulis 
di jurnal nasional 
/internasional dan 
diseminarkan 

 Kerjasama litbang 
dengan institusi 
pemerintah/akademisi
/pelaku industri 

 

 
 Kegiatan 

litbang  
 Kegiatan 

pameran/pro
mosi 

 Kegiatan 
Diseminasi 

 Kegiatan 
Penerbitan 
majalah & 
jurnal 

  
 

 
Peningkatan 
kompetensi 
SDM 
 
 

 
 Pendidikan dan 

Pelatihan 
 Jenjang pendidikan 

formal 
 

 
Diklat Struktural 
Diklat Teknis 
Pendidikan 
formal 
 

  
 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 

 

Pengadaan dan 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana 

Pengadaan alat 
lab., kantor, 
pengolah data, 
dan sarana 
gedung, buku 
referensi,  
Perawatan alat 
lab., kantor, 
pengolah data, 
transportasi, 
gedung 
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No TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 

  Peningkatan 
pengelolaan 
anggaran 

Implementasi Pengelolaan 
Sistem Akuntansi 
Keuangan Pemerintah 

Penyusunan 
Laporan 
Keuangan yang 
Akuntabel 

 
2 

 
Meningkatkan 
jasa layanan 
teknis malalui 
pelayanan 
prima 

 
Peningkatan 
kualitas 
layanan 

 
a. Program penanganan 

komplain pelanggan 
b. Program monitoring 

dan evaluasi kepuasan 
pelanggan melalui 
survei untuk mengukur 
indeks kepuasan 
pelanggan 

c. Program peningkatan 
kompetensi personil 
dan lembaga 

d. Program peningkatan 
pemanfaatan teknologi 
informasi dalam 
pengelolaan  layanan 
dan keuangan 

 

 
a. Tingkat 

kepuasan 
pelanggan 

b. Maksimal 
komplain dari 
total layanan 

c. Ketepatan 
pelayanan 
sesuai Standar 
Pelayanan 
Minimal 

d. Mengupgrade/
mengupdate 
system 
informasi 
layanan 

 
  Peningkatan 

kuantitas 
layanan 

Promosi jasa layanan 
teknis 

Layanan litbang, 
pengujian, 
pelatihan, 
konsultansi, 
standardisasi, 
sertifikasi, RBPI, 
dan JPT lainnya 
 

 

 

B.   Keterkaitan RENKIN 2015 dengan Program Jangka Panjang BBK 

 

 Ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan (Knowledge-based economy) dan  

pertumbuhan yang berkesinambungan (Sustainable growth) adalah dua isu penting 

dalam pembangunan ekonomi nasional pada dua dasa warsa terakhir ini. Tim 

manajemen Balai Besar Keramik telah mengambil sejumlah inisiatif untuk merespon 

dan mengantisipasi kebijakan pemerintah dibidang tersebut, diantaranya melalui 

perencanaan kegiatan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, selain 
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merupakan bagian integral dari Renstra BBK,  Rencana kegiatan Balai Besar Keramik 

Tahun Anggaran 2015 juga diarahkan pada pencapaian cita-cita organisasi jangka 

panjang yakni menjadi “Menjadi lembaga profesional, mandiri dan terkemuka 

dalam memberikan layanan teknis bagi industri keramik dan lembaga yang 

unggul di bidang teknologi keramik dan nano material”” melalui: 

1. Pelaksanaan secara intensif kegiatan litbang terapan untuk meningkatkan 

penguasaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri pada saat ini dan di 

masa yang akan datang (compatible and forward-looking technologies). 

2. Pengembangan inovasi teknologi untuk memperkuat daya saing industri 

(industrial competitiveness). 

3. Diseminasi hasil litbang secara tepat waktu. 

4. Peningkatan secara terus menerus kualitas layanan teknis (Continuous 

quality improvement). 


