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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 dokumen yang berisi target kinerja yang diharapkan oleh 

suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dan disusun berdasarkan dokumen Rencana 

Strategis yang merupakan dokumen rencana jangka menengah suatu organisasi. Oleh 

karena itu, selain berperan sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan, 

RENKIN juga menjadi tolok ukur dalam penilaian kemajuan dan keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan.  

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian 

sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh unit 

kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran 

Balai Besar Keramik perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN BBK disusun 

untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk memenuhi amanat sebagaimana 

dimaksud, Balai Besar Keramik menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 yang juga 

merupakan penjabaran dari Peta Strategi, Rencana Strategis Balai Besar Keramik 

Tahun 2015-2019 serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana 

Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2017.  
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 Kami berharap semoga Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2018 ini 

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

merupakan suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Besar 

Keramik. Terimakasih. 

 

 

Bandung,     Februari 2017 

Kepala Balai Besar Keramik, 

 

 

 

Supomo 
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 BAB  I  
PENDAHULUAN 

 

 
 

A.   LATAR BELAKANG 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang 

bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, 

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan 

daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan 

penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan 

nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka 

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 

termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta 

pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi 

(TUPOKSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka 

pada setiap tahun anggaran Balai Besar Keramik perlu menyusun Rencana 

Kinerja (RENKIN). RENKIN merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana 

Strategis (RENSTRA) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap 

tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta 
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sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu 

organisasi. 

Berdasarkan hal tersebut, Balai Besar Keramik (BBK) menyusun 

RENKIN Tahun 2018 yang menyajikan target kinerja Balai tahun 2018 dalam 

melaksanakan amanat yang tertuang dalam RENSTRA serta tugas pokok dan 

fungsinya. RENKIN merupakan komitmen BBK untuk mewujudkan visi, 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”.  Dengan disusunnya RENKIN sebagai 

rencana tindak (action plan) tahun 2018, maka BBK dapat lebih memfokuskan 

arah pelaksanaan sasaran yang tertuang dalam RENSTRA dengan disertai 

strategi pencapaian melalui program/kegiatan, dan akan dilaporkan 

pencapaiannya melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 

pada akhir Tahun Anggaran 2018. 

 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja (RENKIN) BBK 2018 

adalah untuk menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BBK dalam 

tahun 2018 beserta indikator kinerjanya mengacu pada program, kebijakan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BBK. 

RENKIN ini juga akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok 

ukur dalam penilaian kinerja BBK selama tahun 2018. 

 

 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

        Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 

Nomor: 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 Penelitian dan Pengembangan 
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Industri. Susunan organisasi Balai Besar Keramik berdasarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian tersebut terdiri dari : 

1. Bagian Tata Usaha 

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik 

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi 

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi 

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

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 Penelitian dan 

Pengembangan Industri. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Besar Keramik 

menyelenggarakan fungsi  : 

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. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Keramik 

(BBK) dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi enam bidang/bagian 

dan kelompok jabatan fungsional (lihat Gambar 1.1) yang mempunyai tugas : 

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administratif kepada semua unsur di lingkungan BBK. 

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan 

pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

informasi. 

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan 

kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan 

sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan 

BBK, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri keramik 

dan produk keramik. 

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan 

produk industri keramik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas 

melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, 

alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan 

penanggulangan pencemaran industri. 

6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Dari susunan organisasi tersebut di atas, lebih lanjut dirinci fungsi-fungsi yang 

ada di Balai Besar Keramik (BBK) sebagai berikut : 

1.  Bagian Tata Usaha membawahi empat Sub Bagian yaitu : 

- Subbagian Program dan Pelaporan 

- Subbagian Keuangan 

- Subbagian Kepegawaian 

- Subbagian Umum 
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2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik membawahi tiga Seksi yaitu : 

- Seksi Pemasaran 

- Seksi Kerjasama 

- Seksi Informasi 

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi membawahi tiga Seksi yaitu: 

- Seksi Sarana Riset Keramik Konvensional 

- Seksi Sarana Riset Keramik Maju, Gelas dan Email 

- Seksi Standardisasi 

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi membawahi tiga Seksi yaitu : 

- Seksi Pengujian 

- Seksi Sertifikasi 

- Seksi Kalibrasi 

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi membawahi tiga 

Seksi yaitu : 

- Seksi Konsultasi 

- Seksi Pelatihan Teknis 

- Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi 

6. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari : 

- Kelompok Peneliti 

- Kelompok Litkayasa 

- Kelompok Pustakawan 

- Kelompok Perekayasa; dan 

- Kelompok Fungsional lainnya. 
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Gambar 1.1  Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 

 

 

 

D. RUANG LINGKUP 

Selain sebagai pedoman atau acuan, Rencana Kinerja ini merupakan 

dokumen acuan kontrak kinerja antara BPPI (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri) sebagai Pemberi Amanah dan Balai Besar Keramik 

sebagai Penerima Amanah. Secara internal, Rencana Kinerja juga merupakan 

dokumen acuan kontrak kinerja antara manajemen/pimpinan Balai Besar 

Keramik dengan pegawai/pelaksana/tim yang harus dilaksanakan dan 

diwujudkan bersama guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 
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Rencana Kinerja Tahun 2018 ini secara garis besar memuat keterkaitan 

antara program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan 

hasil yang dicapai Balai Besar Keramik Tahun 2016 serta program yang telah 

disusun dalam Rencana Strategis Balai Besar Keramik 2015 – 2019.  Dalam 

Rencana Kinerja juga dirumuskan keterkaitan antara tujuan dan sasaran 

tahunan yang akan dicapai pada tahun tersebut serta indikator kinerja dan 

target kinerja yang akan dicapai pada setiap kegiatan.  

Dengan Rencana Kinerja tersebut akan mempermudah manajemen 

dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dari suatu 

kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penilaian kinerja pegawai atau tim 

dapat dilaksanakan secara fair dan obyektif. Keberhasilan yang telah dicapai 

dan kegagalan yang terjadi dapat menjadi masukan yang sangat berarti bagi 

manajemen dalam menyusun Rencana Kinerja pada tahun berikutnya dan 

me-review Rencana Strategis Balai Besar Keramik 2015-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Balai Besar Keramik – Rencana Kinerja Tahunan 2018 

      

 

 8 

 

 BAB  II  
PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI  

 
 
 

A.   HASIL YANG TELAH DICAPAI 

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 2018. 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 pada tahun 2016 

adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan 

oleh industri 

Pencapaian sasaran ini meliputi indikator hasil penelitian dan 

pengembangan yang siap diterapkan, indikator hasil litbang yang telah 

diimplementasikan dan indikator hasil litbang yang dapat menyelesaikan 

permasalahan industri (problem solving). Adapun hasil yang dicapai dari 

beberapa indikator tersebut, sebagai berikut : 
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a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan Prioritas yang 

Dikembangkan 

 

Pencapaian target indikator hasil litbang yang siap diterapkan 

walaupun terjadi kenaikan dan penurunan tetapi pada umumnya 

secara target tercapai. Meski target tercapai namun masih ada 

beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini. Kendala yang 

dihadapi adalah tidak semua litbang yang dilaksanakan bisa siap 

diterapkan, karena sebagian besar litbang yang dihasilkan masih 

dalam skala laboratorium. Diharapkan untuk tahun selanjutnya 

kegiatan-kegiatan litbang yang dilaksanakan telah diukur 

teknometernya sampai pada skala untuk siap 

diterapkan/dikembangkan (skala 6), sehingga ketika litbang tersebut 

selesai dilaksanakan hasil litbang tersebut bisa langsung diterapkan 

dan dikembangkan oleh industri. 

 

b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah 

Diimplementasikan 

 

Pencapaian target indikator hasil litbang yang telah 

diimplementasikan pada umumnya secara target tercapai. Walaupun 

selama periode tahun 2013 – 2016 targetnya tercapai masih terdapat 

kendala dalam mencapai indikator kinerja ini. Kendala yang dihadapi 

adalah sulitnya mencari industri yang mau menerapkan karena hasil 

litbang yang dihasilkan, mengingat hasil litbang ini harus sudah 

digunakan dalam berproduksi. Antara skala laboratorium dengan riil 

 

Hasil litbang yang siap 

diterapkan

3 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian Hasil litbang prioritas 

yang dikembangkan

3 Penelitian

Indikator Kinerja 
Realisasi

TA. 2016

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Hasil litbang yang telah 

diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 1 Penelitian 0 Penelitian

Realisasi

TA. 2016
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
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di lapangan tentu kondisinya berbeda, sehingga dibutuhkan 

percobaan-percobaan serta evaluasi dan perbaikan pada hasil litbang 

tersebut. Dalam hal trial and error yang langsung dilaksanakan di 

lokasi industry pihak industri biasanya keberatan. Pihak industri 

cenderung mengharapkan litbang yang langsung bisa diterapkan. 

Diharapkan untuk tahun selanjutnya BBK mempunyai hubungan yang 

erat dengan pihak industri sehingga banyak kegiatan litbang yang bisa 

dikerjasamakan dan akhirnya bisa diimplementasikan di banyak 

industri. 

 

c. Indikator Kinerja I.3 : Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan 

Permasalahan Industri (Problem Solving) 

 

Pencapaian target indikator hasil teknologi yang dapat menyelesaikan 

permasalahan industri (problem solving) pada umumnya secara target 

tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya terus ditingkatkan hasil 

teknologi BBK dalam rangka menjawab kebutuhan dari industri 

terutama untuk menjawab permasalahan yang muncul di dunia 

industri. 

 

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kerjasama Litbang 

Pencapaian sasaran ini meliputi indikator kinerja kerja sama litbang 

instansi dengan industri.  

 

Pencapaian target indikator kerjasama litbang instansi dengan industri 

pada periode tahun 2013 – 2016 target pertahunnya tercapai. Walaupun 

Hasil teknologi yang dapat 

menyelesaikan permasalahan 

industri (problem solving )

Paket 

Teknologi

Paket 

Teknologi

1 Paket 

Teknologi

1 Paket 

Teknologi

Realisasi

TA. 2016
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015

Kerja sama litbang instansi 

dengan industri

2 Kerjasama 2 Kerjasama 2 Kerjasama 0 Kerjasama

Realisasi

TA. 2016

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013
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tercapai namun dalam pelaksanaanya ditemukan kendala yaitu kurangnya 

minat industri untuk melakukan kerja sama litbang. Sebagian besar litbang 

yang dilakukan baru dalam skala laboratorium. Selain itu tema litbang 

yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dari industri 

terutama untuk menjawab permasalahan yang muncul di industri.  

Diharapkan untuk tahun selanjutnya, perlu ditingkatkan litbang berbasis 

kebutuhan industri. 

 

3.  Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Pencapaian sasaran ini meliputi indikator kinerja tingkat kepuasan 

pelanggan.  

 

 

4.   Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang 

dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri 

Pencapaian sasaran ini meliputi indikator kinerja jumlah paket peralatan 

laboratorium dan sarana pendukung Balai. 

 

Pencapaian target jumlah pengadaan alat laboratorium pada periode 

tahun 2013 – 2016 pertahunnya mencapai target yang ditetapkan, namun 

pada tahun 2015 mengalami penurunan akibat terbatasnya pagu 

anggaran dan tidak adanya antisipasi kenaikan kurs mata uang Dolar 

terhadap Rupiah. Hal ini mengakibatkan adanya penyesuaian spesifikasi 

bahkan perubahan jenis peralatan. 

 

 

Tingkat kepuasan pelanggan 4 Indeks 4,18 Indeks 4 Indeks 3,23 Indeks 

Realisasi

TA. 2016
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015

Jumlah Pengadaan Alat 

Laboratorium

10 Unit Alat 65 Unit Alat 18 Unit Alat 1 Paket / 

77 Unit Alat

Realisasi

TA. 2016
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
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5.   Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang 

Pencapaian sasaran ini meliputi indikator kinerja karya tulis ilmiah yang 

dipublikasikan.  

 

Pencapaian target indikator kinerja karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 

pada periode tahun 2013 – 2016 mengalami penurunan, namun secara 

target pertahun tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun 

penurunan tersebut diakibatkan hal-hal sebagai berikut : 

 beberapa judul yang diajukan masih ada yang mempunyai kategori 

kurang layak dimuat oleh penilai (editor), serta 

 kurang aktifnya beberapa peneliti BBK dalam membuat karya tulis 

ilmiah. 

  

6.   Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis Kepada Dunia 

Usaha 

Pencapaian sasaran ini meliputi indikator kinerja peningkatan jumlah jenis 

produk yang sudah bisa diuji di laboratorium, jumlah penambahan ruang 

lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN, jumlah SDM 

industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen, jumlah contoh 

pengujian dan kalibrasi, jumlah total layanan sertifikasi, jumlah desain / 

prototipe, jumlah perusahaan yang dilayani, dan jumlah penerimaan 

PNBP. 

a. Indikator Kinerja VI.1 : Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa 

Diuji Di Laboratorium 

 

Karya tulis ilmiah yang 

dipublikasikan

39 Karya Tulis 38 Karya Tulis 36 Karya Tulis 38 Karya Tulis

Realisasi

TA. 2016

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Peningkatan jumlah jenis produk 

yang sudah bisa diuji di 

laboratorium

4 Komoditi 4 Komoditi 2 Komoditi 0 Komoditi

Realisasi

TA. 2016
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
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 Pencapaian target peningkatan jumlah jenis produk yang bisa diuji di 

laboratorium pada periode tahun 2013 – 2015 secara target pertahun 

tercapai sesuai target yang ditetapkan, terkecuali di tahun 2016. 

Adapun penurunan tersebut dikarenakan pengajuan ruang lingkup 

akreditasi masih dalam proses di KAN (Komite Akreditasi Nasional). 

Diharapkan untuk tahun selanjutnya untuk dilakukan komunikasi 

lanjutan berkenaan dengan percepatan pengajuan ruang lingkup 

akreditasi komoditi botol gelas ke KAN (Komite Akreditasi Nasional) 

dan juga terus ada peningkatan jumlah jenis produk/komoditi lainnya 

yang bisa diuji di laboratorium untuk mendukung penerapan SNI 

Wajib Balai Besar Keramik. 

b. Indikator Kinerja VI.2 : Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Pengakuan 

Produk LPK yang Diakui oleh KAN 

 

Pencapaian target jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan 

produk LPK BBK yang diakui oleh KAN pada periode tahun 2013 – 

2016 secara target pertahun tercapai sesuai target yang ditetapkan. 

Diharapkan untuk tahun selanjutnya terus ada penambahan ruang 

lingkup pengakuan produk LPK BBK yang diakui oleh KAN guna 

mendukung penerapan SNI Wajib. 

c. Indikator Kinerja VI.3 : Jumlah SDM Industri Yang Mengikuti Pelatihan 

Teknis dan Manajemen 

 

 

Jumlah penambahan ruang 

lingkup pengakuan produk LPK 

yang diakui oleh KAN

2 Komoditi 2 Komoditi 5 Komoditi 5 Komoditi

Realisasi

TA. 2016

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Jumlah SDM industri yang 

mengikuti pelatihan teknis dan 

manajemen

121 Orang 86 Orang 216 Orang 255 Orang

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
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Pencapaian target SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan 

manajemen pada periode tahun 2013 – 2014 sempat mengalami 

penurunan di tahun 2014 dan untuk selanjutnya mengalami 

peningkatan di tahun 2015 - 2016. Sehingga untuk pencapaian di 

tahun 2016 tidak ada kendala, sedangkan pada tahun 2014 kendala 

yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut : 

 peminat dari industri dan Pemerintah Daerah kurang, 

 terdapat beberapa pelatihan yang ditangguhkan untuk tahun 

selanjutnya, dan 

 terdapat lembaga pelatihan yang sejenis seperti BDI dan Badan 

Pelatihan lainnya dimana pelatihan tersebut tidak dipungut biaya 

sehingga menjadi pesaing BBK. 

d. Indikator Kinerja VI.4 : Jumlah Contoh Pengujian Dan Kalibrasi 

 

 

Pencapaian target indikator jumlah contoh pengujian dan kalibrasi 

pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan dibanding periode 

tahun 2013 - 2014, namun secara target pertahun tercapai sesuai 

target yang ditetapkan. Adapun penurunan tersebut diakibatkan hal-

hal sebagai berikut : 

 Munculnya laboratorium pengujian produk yang sejenis yang 

terakreditasi seperti laboratorium milik Pemerintah atau swasta 

lainnya dimana laboratorium tersebut lebih baik dalam 

pelayanannya sehingga menjadi pesaing bagi laboratorium 

pengujian BBK; 

 Adanya sarana dan prasarana alat pendukung laboratorium 

pengujian dan kalibrasi yang masih dalam perbaikan 

(maintenance). 

Jumlah Contoh Pengujian dan 

Kalibrasi

1805 Sample 1864 Sample 1796 Sample 1734 Sample

Realisasi

TA. 2016

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013
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 Untuk tahun 2015, Laboratorium Kalibrasi BBK baru diakreditasi 

terutama untuk besaran yang diunggulkan yakni besaran suhu di 

atas 1000 °C sehingga jumlah sampel masih belum banyak. 

 Jumlah perusahan yang disertifikasi mengiringi jumlah sampel  

pengujian. Untuk tahun 2016 ini sebagian besar dalam status 

survailen dan adanya pengunduran jadwal beberapa perusahaan 

secara tidak langsung mempengaruhi jumlah sampel pengujian 

yang masuk.  

e. Indikator Kinerja VI.5 : Jumlah Total Layanan Sertifikasi 

 

 

Jumlah total layanan sertifikat (SPPT-SNI & SMM) mengalami 

peningkatan dibanding tahun 2015. Diharapkan pada tahun 

selanjutnya, BBK memberikan pelatihan auditor bagi pegawai BBK 

kompeten yang belum memiliki sertifikat, sehingga kekurangan tim 

audit BBK dapat teratasi dan jumlah perusahaan yang mendapatkan 

sertifikat produk dan atau SMM dapat meningkat. 

 

f. Indikator Kinerja VI.6 : Jumlah Desain / Prototipe 

 

 

Pencapaian target jumlah desain/ prototipe hasil kegiatan rekayasa 

alat atau rancang bangun pada periode tahun 2013 – 2016 

pertahunnya mencapai target yang ditetapkan. Namun dibandingkan 

2014, capaian 2015 - 2016 mengalami penurunan, yang diakibatkan 

sebagai berikut : 

Jumlah Total Layanan Sertifikasi Layanan 

Sertifikasi

Layanan 

Sertifikasi

188 Layanan 

Sertifikasi

214 Layanan 

Sertifikasi

Realisasi

TA. 2016
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015

Jumlah Desain/ Prototipe 3 Desain 4 Desain 2 Desain 2 Desain

Realisasi

TA. 2016

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013
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1. Permintaan desain/prototipe dari industri dan instansi yang masih 

minim; 

2. Kurangnya informasi publik berkenaan dengan promosi terhadap 

layanan RBPI (Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri) BBK. 

 

g.   Indikator Kinerja VI.7 : Jumlah Perusahaan yang Dilayani 

  

 

 

Pencapaian target jumlah perusahaan yang dilayani pada periode 

tahun 2013 – 2016 pertahunnya mencapai target yang ditetapkan, 

tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan. Kendala yang 

dihadapi pada pencapaian target indikator kinerja ini adalah : 

1. Sarana dan prasarana di BBK belum memenuhi kebutuhan 

industri (beberapa ada yang rusak);  

2. Munculnya pesaing baru dari swasta maupun pemerintah dengan 

jasa yang sama.  

3. Promosi Jasa layanan teknis terutama pada layanan RBPI dan 

Kalibrasi yang masih dirasakan kurang. 

4. Beberapa pelayanan pada layanan public masih kurang optimal, 

seperti respon complain, permintaan informasi, birokrasi layanan 

yang panjang serta ketepatan waktu layanan masih belum 

konsisten.  

 

h.  Indikator Kinerja VI.8 : Jumlah Penerimaan PNBP 

 

Jumlah penerimaan PNBP tahun 2016 mengalami peningkatan 

dibanding dengan realisasi tahun 2014 dan 2015, namun mengalami 

Jumlah Perusahaan yang dilayani 365 Perusahaan 389 Perusahaan 326 Perusahaan 388 Perusahaan

Realisasi

TA. 2016
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015

Jumlah penerimaan PNBP Rp. 10.323.306.123 Rp. 8.718.321.464 Rp.  8.328.554.043 Rp.  8.719.037.000 

Realisasi

TA. 2016

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013
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penurunan dibandingkan tahun 2013. Adapun penurunan 

penerimaan akibat pada tahun 2013 baru diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah (Permenperind No. 46 tahun 2012) tentang 

pemberlakuan SNI Wajib untuk produk tableware, kloset duduk dan 

ubin keramik, sehingga turut meningkatkan animo perusahaan 

keramik baik dalam maupun luar negeri untuk melegalkan produk 

yang mereka pasarkan di dalam negeri. 

Adapun langkah yang harus dilakukan untuk tahun selanjutnya 

berkenaan dengan penerimaan PNBP, adalah sebagai berikut: 

 Peningkatan kualitas media elektronik melalui penyempurnaan 

website BBK untuk menangani kebutuhan pelanggan terkait 

informasi, prosedur dan status pengguna jasa pelayanan BBK; 

 Pelaksanaan strategi promosi/pemasaran perlu ditingkatan baik 

melalui seminar, diseminasi, maupun temu industri terkait 

pemeliharaan perusahaan keramik yang telah terdaftar resmi di 

BBK maupun perusahaan keramik yang belum memiliki SNI 

Wajib; dan 

 Peningkatan kualitas jasa pelayanan secara profesional dan 

transparan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan demi 

memelihara kesinambungan pelanggan lama dan pertumbuhan 

pelanggan baru melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

berbasis online. 

 

6.     Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN 

yang Profesional 

Pencapaian sasaran ini meliputi indikator kinerja tingkat penyerapan 

anggaran.  

 

Tingkat penyerapan anggaran 92 Persen 97,16 Persen 94,30 Persen 92,66 Persen

Realisasi

TA. 2014

Realisasi

TA. 2015
Indikator Kinerja 

Realisasi

TA. 2013

Realisasi

TA. 2016
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Tingkat penyerapan anggaran tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding 

tahun 2013, namun dibandingkan dengan periode tahun 2014 – 2015 

mengalami penurunan. Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat 

penyerapan anggaran BBK dapat mencapai target yang ditetapkan pada awal 

tahun, dengan tetap mengendepankan prinsip efektif dan efisien dalam 

pemakaiannya.. 

 

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) Mengembangkan 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 
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hilirisasi industri diharapkan bahan mentah lokal dapat diolah untuk 

ditingkatkan nilai 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.  
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 Membangun jejaring kerja dengan pemangku kepentingan lainnya 

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

 Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan ketepatan 

dan kecepatan layanan. 

 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  

 
 

 

A.    SASARAN TAHUN 2018 

Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Balai Besar Keramik pada 

tahun 2018 dan tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 ini sesuai 

dengan Peta Strategis Balai Besar Keramik yang telah dituangkan dalam 

Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan Peta Strategi serta Indikator Kinerja 

Utama Kementerian Perindustrian. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 

2016 sebagaimana diuraikan dalam dokumen LAKIP Balai Besar Keramik 

tahun 2016, terdapat beberapa indikator kinerja utama yang tidak dapat 

diukur karena keterbatasan ketersediaan data. Sehingga indikator kinerja 

utama dalam Rencana Kinerja tahun 2017 terdapat beberapa perbaikan dan 

penyesuaian. Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 

adalah sebagai berikut : 

Sasaran strategis 1 : 

Meningkatnya hasil-hasli litbang yang dimanfaatkan oleh industri, dengan 

indikator kinerja : 

1) Hasil litbang prioritas yang dikembangkan; 

2) Hasil litbang yang telah diimplementasikan; dan 

3) Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri 

(problem solving) 

4) Kerjasama litbang dengan industri/instansi/lembaga terkait 

Sasaran strategis 2 : 

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, dengan indikator kinerja : 

1) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi 

dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global 
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2) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau 

Internasional 

Sasaran strategis 3 : 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja tingkat 

kepuasan pelanggan. 

Sasaran strategis 4 : 

Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja 

tingkat maturitas SPIP. 

Sasaran strategis 5 : 

Meningkatnya jasa pelayanan teknis pada dunia usaha, dengan indikator 

kinerja : 

1) Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji/dikalibrasi; 

2) Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen; 

3) Jumlah contoh pengujian dan kalibrasi; 

4) Jumlah layanan sertifikasi; dan 

5) Jumlah perusahaan yang dilayani 

Sasaran strategis 6 : 

Meningkatnya sistem tata kelola anggaran, keuangan dan BMN yang 

profesional, dengan indikator kinerja tingkat penyerapan anggaran; tingkat 

ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan program, monitoring, dan 

evaluasi; dan jumlah penerimaan PNBP. 

 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Dalam     rangka   mengukur     tingkat   pencapaian    suatu   sasaran yang 

telah ditetapkan, 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 tersebut secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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 BAB  IV 
PENUTUP 

 
 

 

Penyusunan Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2018 

merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan juga 

mengacu pada Peta Strategi, Renstra Balai Besar Keramik 2015 – 2019 serta 

hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Balai Besar Keramik yang telah dicapai pada 

tahun 2016. 

Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2018 merupakan acuan bagi 

Balai Besar Keramik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-

masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi 

dalam unit kerja Balai Besar Keramik. Untuk itu dalam rangka memenuhi 

sasaran tugas dan fungsi Balai Besar Keramik perlu diambil langkah-langkah 

seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap 

berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan 

keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang 

berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi 

dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik intern maupun 

ekstern. 
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Tabel 4.1.  Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 

No TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 

1. Menguatnya 

teknologi 

melalui 

litbang 

dalam 

bidang 

keramik 

 

 

 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

hasil litbang oleh 

industry 

 

 Penguasaan 

Teknologi keramik 

konvensional, 

keramik maju dan 

nano material  

 Hasil litbang 

prioritas yang 

dikembangkan 

 Hasil litbang yang 

telah 

diimplementasikan 

 Hasil riset yang 

ditulis di jurnal 

nasional 

/internasional dan 

diseminarkan 

 Kerjasama litbang 

dengan institusi 

pemerintah/akadem

isi/pelaku industri 

 

 Kegiatan litbang  

 Kegiatan 

pameran/promosi 

 Kegiatan 

Diseminasi 

 Kegiatan 

Penerbitan 

majalah & jurnal 

Meningkatnya 

pemecahan 

masalah di 

industri 

 

 

 Hasil litbang yang 

bersifat problem 

solving 

 Jasa layanan 

Konsultansi  

 

 Kegiatan litbang 

terkait 

pemanfaatan 

limbah, energy 

dan perbaikan 

produk 

 Konsultansi teknis 

dan manajemen 

 

  Meningkatnya 

kompetensi SDM 

BBK dalam bidang 

teknologi keramik 

 

Peningkatan SDM BBK 
a. Pelatihan dalam 

bidang teknis 

maupun 

administrasi 

b. Pendidikan gelar 

maupun nongelar 

c. Pembinaan SDM 

fungsional 

 

2. Meningkat 

kan mutu 

industri 

melalui 

penerapan 

SNI wajib 

Meningkatnya 

kualitas jasa 

layanan teknis 

BBK kepada 

industry 

 

a. Program 

penanganan 

komplain pelanggan 

b. Program monitoring 

dan evaluasi 

kepuasan pelanggan 

a. Tingkat kepuasan 

pelanggan 

b. Maksimal 

komplain dari total 

layanan 

c. Ketepatan 
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No TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 

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 

 

pelayanan sesuai 

Standar Pelayanan 

Minimal 

d. Mengupgrade/men

gupdate system 

informasi layanan 

 

Meningkatnya 

kuantitas jasa 

layanan teknis 

BBK kepada 

industry 

 

Promosi jasa layanan 

teknis 

Layanan litbang, 

pengujian, pelatihan, 

konsultansi, 

standardisasi, 

sertifikasi, RBPI, dan 

JPT lainnya 

 

Meningkatnya 

kapasitas 

kelembagaan BBK 

dalam menunjang 

pelayanan kepada 

industry 

Peningkatan kapasitas 

kelembagaan 
 Penambahan 

peralatan 

laboratorium 

pengujian, kalibrasi 

maupun litbang 

    
 Penambahan 

pengadaan 

peralatan IT yang 

mendukung 

pelayanan BBK 

 Penambahan sarana 

dan prasarana 

perkantoran BBK 

 Penambahan sarana 

dan prasarana 

laboratotorium 

perekayasaan dan   

perbengkelan 

 

 

3 

 

Meningkatk

an SDM 

industri 

melalui 

 

Meningkatnya 

program pelatihan 

yang sesuai 

 

Pelatihan Teknis dan 

manajemen SDM 

industri 

 Jumlah pelatihan 

teknis 

 Jumlah SDM 

industri yang 
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No TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 

Pelatihan 

Teknis 

dengan kebutuhan 

industri 

 

mengikuti pelatihan 

 Penambahan jenis 

pelatihan yang 

sesuai dengan 

kebutuhan industri 

 Tersedianya standar 

kompetensi tenaga 

industri 

 Jumlah 

pengembangan 

silabus pelatihan  

 Penambahan sarana 

dan prasarana 

pelatihan 

 

 

Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Rencana Kinerja 

Tahun 2018 ini akan sangat menentukan Kinerja Balai Besar Keramik dan tentu 

saja ini akan memberikan dampak terhadap kegiatan Balai Besar Keramik di 

masa mendatang terutama yang berkaitan dengan anggaran, reputasi dan 

kepercayaan stakeholder. 

 


