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KATA PENGANTAR 

 

Salah satu tahapan penting dalam siklus manajemen yang akan sangat 

menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan adalah tahapan 

perencanaan. Bahkan para ahli dan praktisi manajemen menegaskan bahwa 

perencanaan merupakan faktor kunci yang memberikan kontribusi lebih dari 60 % 

dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, sementara  kurang dari  40 % 

dipengaruhi oleh faktor  kapabilitas (Capability) dan sumberdaya (Resources) 

organisasi. 

Penyusunan  Rencana Strategis Balai Besar keramik (Renstra BBK) tahun 

2015 – 2019  ini  dimaksudkan untuk memberikan dan menetapkan arah serta kebijakan 

(Direction and Policy) organisasi didalam melaksanakan misinya pada periode waktu  5 

(lima) tahun kedepan, dan merupakan aktifitas organisasi yang berkesinambungan 

setelah penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan pada periode waktu 

5 (lima) tahun sebelumnya. Renstra ini juga akan berperan sebagai acuan (Reference) 

dan pemandu (Guideline) bagi pejabat dan pegawai Balai Besar Keramik dalam 

penyusunan dan pelaksanaan program – program tahunan Balai Besar Keramik  dalam 

kurun waktu  tahun 2015 sampai dengan 2019. Di samping itu Renstra ini disusun 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) bahwa setiap 

kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

(Renstra–KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan 

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan 

Renstra ini  terdiri dari  ringkasan eksekutif dan empat bab dengan sistematika 

sebagai berikut: Ringkasan eksekutif  merupakan rangkuman dari keseluruhan isi 

Renstra yang memuat gagasan-gagasan pokok dari setiap bab dari Renstra. Bab 

pertama Pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan renstra, maksud dan 

tujuan, tugas pokok dan fungsi BBK, ruang lingkup, serta kerangka kerja penyusunan 

renstra.  Bab kedua menguraikan Visi , Misi dan Tujuan  Balai Besar Keramik. Bab ketiga 

menjelaskan Arah Kebijakan dan Strategi BBK dengan menguraikan kondisi  saat ini 
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yakni kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal menguraikan kekuatan dan 

kelemahan BBK dan kondisi eksternal menguraikan peluang dan ancaman yang 

dihadapi oleh BBK serta analisa SWOT yaitu menjelaskan matriks IFE – EFE dan matriks 

TOWS serta Peta Strategi yang dihasilkan. Bab keempat penutup.  

Renstra BBK ini merupakan penjabaran dari Renstra BPKIMI sebagai unit eselon I 

yang merupakan turunan dari Renstra Kementerian Perindustrian secara keseluruhan. 

Sistematika penulisan Renstra ini tentunya masih jauh dari sempurna, namun demikian 

Renstra ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh personil BBK maupun pihak pihak 

yang terkait sebagai pedoman dalam melakukan kegiatannya pada peroide tahun 2015-

2019. 

 

 

Bandung,  Oktober  2014 

Kepala Balai Besar Keramik 

 

 

 

 

DR.Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, M.ChE 
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SINGKATAN  DAN  ISTILAH PENTING 

 

1. BBK  : Balai Besar Keramik 

2. BBK – QACS  : Balai Besar Keramik – Quality Assurance Certification Scheme 

3. JPT  : Jasa Pelayanan Teknis 

4. LSPro- Cencera : Lembaga Sertifikasi Produk Center for Ceramics (BBK) 

5. DIPA : Daftar Isian Pagu Anggaran 

6. RKAKL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga 

7. TOR/ KAK : Term of Referrence (Kerangka Acuan Kerja) 

8. EFE   : External Factor Evaluation 

9. IFE    : Internal Factor Evaluation 

10. SWOT  : Metoda analisis dengan cara menganalisis faktor internal: 

kekuatan – kelemahan  dan faktor eksternal : peluang – ancaman 

11. Renstra  : Rencana Strategis 

12. Renkin  : Rencana Kinerja 

13. IKM  : Industri Kecil dan Menengah 

14. JIS  : Japanese Industrial Standard 

15. ASTM  : American Standard  Testing Method 

16. BS  : British Standard 

17. ISO  : International Standard Organization 

18. SDM  : Sumber Daya Manusia 

19. X – RD  : X- Ray Diffractometer  

20. SEM  : Scanning Electron Microscope 

21. AAS  : Atomic Absorbtion Spectrophotometer 

22. TG -DTA  : Thermo Gravimetry- Differential Thermal Analyzer 

23. RBPI  : Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 

24. KAN  : Komite Akreditasi Nasional 

25. BSN  : Badan Standardisasi Nasional 

26. Pustand  : Pusat Standardisasi Nasional 

27. LSSM  : Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu 

28. SOP : Standard  Operating Procedure 



vii 

RENSTRA BBK TAHUN 2015-2019 

 

29. SNI : Standard Nasional Indonesia 

30. LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

31. AFTA : Asean Free Trade Area 

32. DIN : Deutsche  Industrie Normung 

33. CIP : Cold Isostatic Press 

34. CVD : Chemical Vapour Disposition 

35. Industri keramik adalah subsektor industri yang terdiri dari ubin, genteng, 

tableware, saniter, refraktori, gelas & email, keramik hias, keramik isolator listrik, 

dan industri berbasis kapur dan semen.  

36. Industri pengguna produk keramik adalah kelompok industri yang menggunakan  

produk  keramik seperti industri pengecoran logam, industri petro kimia, tekstil 

dan lain – lain. 

37. Bahan galian Industri Gol  C adalah bahan galian industri non logam seperti kaolin, 

feldspar, kuarsa dan lain - lain 
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RINGKASAN  EKSEKUTIF 

 

Sebagaimana tertuang dalam  SK  Menteri Perindustrian Nomor : 40/14-IND/ 

PER/ 6/ 2006 tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit  pelaksana 

teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengkajian 

Kebijakan Mutu dan Iklim Industri, Kementerian Perindustrian, BBK mempunyai misi 

untuk “Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan dan 

standardisasi untuk industri keramik dan pengguna produk keramik serta memberikan 

pelayanan jasa teknologi keramik di bidang litbang, pelatihan teknis, pengujian, 

standardisasi, sertifikasi, konsultasi dan perekayasaan.  Dalam upaya mengoptimalkan 

peran Balai Besar Keramik dalam penguasaan teknologi keramik serta peningkatan 

akselerasi pembangunan industri keramik di Indonesia, Balai Besar telah menetapkan 

visi kedepan yaitu: “Menjadi lembaga profesional, mandiri dan terkemuka dalam 

memberikan layanan teknis bagi industri keramik dan lembaga yang unggul di bidang 

teknologi keramik dan nano material” 

Evaluasi terhadap kondisi internal dan eksternal melalui analisis SWOT 

memberikan gambaran bahwa pada saat sekarang nilai “Internal Factor Evaluation (IFE) 

=3,15. Faktor peluang mempunyai nilai “External Factor Evaluation” (EFE) = 2,75. Angka 

– angka tersebut menunjukan bahwa BBK mempunyai posisi internal yang cukup kuat 

dan mempunyai kemampuan  untuk merespon faktor eksternal sedikit diatas rata-rata. 

Dari hasil analisis ini BBK menetapkan stretegi-strategi yang tergambarkan dalam peta 

strategi BBK secara  Balanced Score Card. 

Dengan mempertimbangkan misi serta analisa SWOT tersebut diatas , BBK 

merumuskan  3 (tiga) tujuan (Goals) utama yang ingin dicapai pada periode waktu  5 

(lima) tahun kedepan, yaitu: 

1. Menguatnya teknologi melalui litbang dalam bidang keramik 

2. Meningkatkan mutu industri melalui penerapan SNI wajib 

3. Meningkatkan SDM industri melalui Pelatihan Teknis 

Untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa jauh tujuan tersebut dapat 

dicapai, BBK telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama (Key Performance 

Indicators) yaitu : 
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1. Jumlah hasil litbang  yang telah diterapkan oleh pihak industri 

2. Jumlah sertifikat yang diterbitkan.  

3. Jumlah SDM industri yang terlatih 

 

Tujuan yang pertama dibagi menjadi  3 (tiga) tujuan antara atau sasaran 

(Objectives); artinya bahwa tujuan ” menguatnya Teknologi melalui litbang dalam bidang 

keramik” akan tercapai jika ketiga sasaran itu dapat dicapai. Ketiga sasaran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industri. 

2. Meningkatnya pemecahan masalah di industri. 

3. Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik. 

Tujuan yang kedua ”Meningkatkan mutu industri melalui penerapan SNI wajib” dibagi 

menjadi 3(tiga) sasaran, yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industri 

2. Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri. 

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada 

industri 

Sedangkan tujuan ketiga “Meningkatkan SDM industri melalui Pelatihan Teknis” dapat 

dicapai dengan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya program pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan industri 

Pengukuran setiap sasaran tersebut diatas telah ditetapkan indikator kinerja 

serta rencana capaiannya (Target), yang kemudian akan dicapai melalui perumusan, 

penetapan, serta pelaksanaan kebijakan dan program yang secara rinci disajikan pada 

Matriks Rencana Strategis (lampiran). Contoh penjelasan untuk matriks tersebut adalah 

sebagai berikut : Pada sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industri hal 

ini dapat diukur dengan indikator kinerja : 

 Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan 

 Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 

 Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun 

instansi pemerintah lainnya. 

 Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi 

pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya 
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 Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan 

 Jumlah litbang yang mangacu pada program prioritas Kementerian 

 Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan  Paten 

Sasaran  maupun indikator kinerjanya tersebut akan dicapai melalui program 

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dengan melakukan kegiatan 

litbang terkait pengolahan Sumber Daya Alam  untuk substitusi impor. Kegiatan 

penelitian yang dilakukan akan terfokus pada : 

 Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan material nano berbasis 

silika, alumina, zirkonia dan kalsit        

 Pengembangan glasir, pewarna dan bodi keramik    

 pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori                

 pemanfaatan keramik teknik/maju                                                                              

Demikian pula dengan sasaran-sasaran lain terkait penerapan SNI wajib dan 

pelatihan teknis industri semuanya dilakukan untuk satu tujuan yaitu meningkatkan 

daya saing industri nasional komoditi keramik sebagaimana tertuang dalam visi 

Kementerian Perindustrian sendiri yaitu peningkatan daya saing industri nasional serta 

pengembangan sumbar daya alam. 
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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

A. Kondisi Umum  

Sektor industri merupakan salah satu dari  3 (tiga) sektor ekonomi yang 

sangat penting sebagai penggerak perekonomian nasional. Pada tahun 2013, 

pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 6,22%, jauh lebih tinggi dari 

pertumbuhan industri non-migas sepanjang tahun 2012 yang hanya 5,12%, dan 

merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2005. Kontribusi sektor industri 

pengolahan non-migas terhadap PDB mencapai 23,69%, merupakan yang tertinggi jika 

dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Ekspor industri pengolahan non-migas 

pada tahun 2013 mencapai US$ 149,93 miliar, atau naik sebesar 30.26% dibandingkan 

tahun 2012. Ekspor industri pengolahan non-migas memberikan kontribusi sebesar 

75,39% terhadap total ekspor non-migas, atau 61,91% terhadap total ekspor nasional.  

Industri keramik termasuk dalam klaster industri semen dan mineral non 

logam. Produsen industri keramik mampu menghasilkan berbagai jenis dan kualitas 

produk keramik meliputi ubin, perangkat rumah tangga (tableware), saniter, kaca, 

refraktori, genteng dan keramik hias. Ditinjau dari aspek potensi daya saing 

internasional, industri keramik termasuk dalam kelompok “potential winner”, dengan 

tingkat daya saing Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) sebesar + 0,67 untuk jenis ubin, 

+ 0,49 untuk tableware dan + 0,77 untuk saniter. 

Industri keramik Indonesia memiliki kapasitas 1,4 juta m2/hari dan produksi 

1,32 juta m2/hari. Hasil produksi 85 persen diserap lokal dan 15 persen diekspor. Khusus 

ekspor produk-produk keramik menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata 7% per tahun 

untuk tableware dan saniter sedangkan 10% untuk ubin. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) ekspor produk keramik pada 2013 bernilai US$ 341,85 juta. Pada Januari 

2014, ekspor mencapai US$ 30,06 juta, naik 6,99% dari periode yang sama di tahun 

sebelumnya. Sedangkan impor keramik dari China sepanjang 2007-2010 rata-rata 

sebesar US$ 174,6 juta. Namun tahun 2012 membengkak menjadi US$ 278 juta. Nilai 
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penjualan industri keramik mencapai Rp 30 trilyun pada tahun 2013 dan diproyeksikan 

pada tahun 2014 ini mencapai Rp 34 trilyun.  

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada akhir tahun 2013, industri 

keramik Indonesia khususnya ubin telah berhasil menduduki peringkat 6 dunia sebagai 

produsen terbaik untuk keramik jenis ubin setelah China, India, Italia, Brazil, dan 

Spanyol. Prestasi keramik ubin saat ini merupakan imbas dari meningkatnya 

permintaan infrastruktur dan industri bangunan. Kapasitas produksi ubin keramik 

mengalami kenaikan 20% di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 

mencapai 420 juta m2  dengan nilai ekspor rata-rata per tahun sekitar USD 200 juta. 

Produksi keramik ubin nasional setiap tahunnya terus meningkat dan memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.  

Saat ini produsen keramik ubin lantai dan dinding berjumlah 35 perusahaan 

dengan jumlah pabrik keseluruhan 80 buah. Secara keseluruhan industri keramik 

mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200.300 orang yang terdiri dari industri ubin 

sebanyak 181.250 orang, tableware 15.300 orang dan saniter 3.750 orang. Kebutuhan 

terhadap produk-produk keramik baik dalam negeri maupun ekspor diproyeksikan 

tumbuh lebih dari 10% per tahun sehingga industri keramik mempunyai potensi untuk 

dikembangkan.  

Untuk industri kaca, saat ini produk kaca di Indonesia yang paling kompetitif 

berupa kaca lembaran. Kaca lembaran merupakan produk unggulan yang kapasitasnya 

paling besar dibandingkan produk kaca lainnya. Produk kaca dalam bidang properti dan 

otomitif memiliki pasar yang cukup bagus saat ini baik ekspor maupun domestik. 

Penguasaan teknologi produksi kaca oleh industri kaca di Indonesia tergolong tinggi 

terutama untuk  produk kaca otomotif. Produksi kaca Indonesia tahun 2014 mencapai 

1,2 juta ton dan 35-40 persen untuk pasar ekspor, sisanya diserap pasar lokal. Jumlah 

permintaan kaca dari sektor otomotif pada tahun 2013 naik 7%, sedangkan dari sektor 

properti meningkat 13%. sedangkan volume penjualan kaca pada tahun 2012 sebesar 

1,15 juta ton atau meningkat sebesar 6,5% dibanding tahun sebelumnya.  

Kebutuhan high alumina refractory di Indonesia semakin meningkat dengan 

peningkatan kebutuhan kapasitas pada bidang industri kimia. Data kebutuhan high 
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alumina refractory untuk Indonesia dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2008 sebesar 

59,13 juta ton/tahun meningkat hingga 68,45 juta ton/tahun pada tahun 2012. Melihat 

kecenderungan peningkatan kebutuhan refraktori di Indonesia, maka industri refraktori 

memiliki potensi untuk terus dikembangkan. 

Perkembangan produk keramik Indonesia telah memberikan hasil 

menggembirakan baik dilihat dari sisi kapasitas, perolehan devisa maupun penyerapan 

tenaga kerja, sehingga produk keramik dapat dijadikan sebagai produk andalan dalam 

menggerakkan roda perekonomian nasional. Dalam kondisi perekonomian global saat 

ini, dimana perdagangan bebas telah dilaksanakan, produk keramik dari negara-negara 

lain akan masuk ke Indonesia karena menjadi pasar potensial mengingat pasar keramik 

dunia semakin terbatas. Hal ini merupakan tantangan bagi industri keramik nasional 

untuk terus berupaya meningkatkan daya saingnya dengan didukung oleh bahan baku, 

teknologi dan SDM yang berkualitas.  

Sebagai suatu instansi teknis Kementerian Perindustrian di bidang keramik, 

Balai Besar Keramik (BBK) memiliki peran strategis dalam mengatasi salah satu 

permasalahan industri nasional yaitu peningkatan daya saing industri keramik. Dalam 

mewujudkan peran strategis ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 3 

tahun 2014 tentang perindustrian, BBK mempunyai peran pendukung dalam penguatan 

teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan bidang keramik, peran dalam 

peningkatan mutu industri melalui penerapan SNI serta peran dalam peningkatan SDM 

industri melalui kegiatan pelatihan, konsultansi dan alih teknologi. 

Sebagai upaya peningkatan daya saing produk, perlu dilakukan peningkatan 

kualitas bahan baku keramik dengan pengolahan dan pemurnian bahan baku yang 

dilakukan di Indonesia sehingga mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan 

baku impor. Ketersediaan deposit tambang sebagai bahan baku keramik yang cukup 

besar yang tersebar di berbagai daerah maupun energi gas sebagai bahan bakar proses 

produksi merupakan salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan dengan Negara 

lain.  

Upaya lain dalam peningkatan daya saing produk yaitu dengan melakukan 

pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik melalui 
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penyusunan standar kompetensi dan pelatihan dengan mengundang para ahli di bidang 

keramik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, untuk menguatkan teknologi 

melalui research and development (R&D) industri keramik nasional diperlukan 

penambahan dan modernisasi peralatan laboratorium uji dan lembaga penelitian, 

khususnya di lembaga-lembaga Pemerintah, serta mengoptimalkan fungsi lembaga 

penelitian tersebut untuk mengembangkan produk dan proses produksi keramik agar 

dapat diaplikasikan oleh industri nasional. 

 

B.   Potensi Dan Permasalahan 

1. Potensi 

a)   Kelembagaan 

Dalam rangka mendukung program standardisasi dan sertifikasi nasional, BBK 

mempunyai peran penting dalam penilaian kesesuaian yang diwujudkan dalam 

bentuk layanan jasa pengujian, jasa sertifikasi sistem manajemen mutu dan jasa 

sertifikasi produk. Guna memberikan layanan tersebut BBK memiliki beberapa 

lembaga penilaian kesesuaian antara lain adalah sebagai berikut: 

 Laboratorium Pengujian 

Besar Keramik saat ini memiliki 9 laboratorium pengujian yang sudah 

diakreditasi oleh KAN yakni Lab. Pengujian Bata - Genteng, Lab Kaca, Lab 

Ubin, Lab Tableware, Lab Saniter, Lab Refraktori, Lab Kimia, Lab Bahan 

Baku dan mikrostruktur. Selain itu, BBK juga memiliki laboratorium 

pengujian yang akan segera dipersiapkan untuk diakreditasi antara lain, Lab. 

Pengujian Gelas Wadah,  Ampelas dan Lab asbes.   Laboratorium tersebut 

diperlengkapi dengan peralatan uji yang memadai dan mampu melayani 

permintaan uji dengan berbagai standar acuan seperti SNI, BS, ASTM, JIS, 

DIN dan ISO. Ruang LIngkup Laboratorium Pengujian BBK dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 1  Ruang Lingkup Laboratorium BBK 

 

No Produk Nomor SNI Keterangan 

1 Kaca pengaman diperkeras untuk 

bangunan dan mebelair 

SNI 15-0130-2006 Terakreditasi 

2 Ubin keramik SNI ISO 13006:2010 Terakreditasi 

3 Keramik berglasir-Tableware-alat 

makan minum 

SNI 7275:2008 Terakreditasi 

4 Bidet jenis vitreous china SNI 03-2947-1992 Terakreditasi 

5 Peturasan pria  jenis vitreous china SNI 03-1148-1998 Terakreditasi 

6 Tandas jongkok  vitreous china SNI 03-0680-1998 Terakreditasi 

7 Kloset duduk SNI 03-0797-2006 Terakreditasi 

8 Genteng keramik SNI 03-2095-1998 Terakreditasi 

9 Genteng keramik berglasir SNI 03-2134-1996 Terakreditasi 

10 Genteng beton SNI 03-0096-1999 Terakreditasi 

11 Bata tahan api isolasi jenis chammotte SNI 15-1571-2004 Terakreditasi 

12 Bata tahan api kastabel jenis alumina 

ilika 

SNI 15-0809-2001 Terakreditasi 

13 Bata tahan api kastabel jenis alumina 

dan alumina silika 

SNI 15-0718-1989 Terakreditasi 

14 Ramming mix jenis samot dan jenis 

kadar alumina tinggi 

SNI 15-0600-1989 Terakreditasi 

15 Mortar tahan asam jenis silika SNI 15-1028-1997 Terakreditasi 

16 Mortar tahan api jenis kadar alumina 

tinggi yang mengeras pada suhu kamar 

SNI 15-3767-1996 Terakreditasi 
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17 Bahan mentah keramik SNI 0449:2010, SNI 

15-0254-1989, SNI 

15-0255-1989, dll 

Terakreditasi 

18 Ubin mozaik keramik SNI 03-1331-2001 Terakreditasi 

 

 

Tabel 1  (lanjutan)  Ruang Lingkup Laboratorium BBK 

 

No Produk Nomor SNI Keterangan 

19 Kaca cermin untuk penggunaan umum SNI 15-0475-1998 2015 

20 Kaca cermin berlapis perak SNI ISO 25537:2011 2015 

21 Kaca Blok SNI ISO 21690:2013 2016 

22 Botol kaca Belum ada 2016 

23 bidet SNI 03-2947-1992 2016 

24 Kloset jongkok SNI 03-0680-1998 2016 

25 Ampelas Belum ada(dalam 

proses) 

2017 

26 wastafel SNI 03-0379-1989 2017 

27 Peturasan pria SNI 03-1148-1998 2017 

28 Kaca pengaman berlapis untuk 

bangunan 

SNI ISO 12543.1 s.d 4 

:2011 

2018 

29 Kaca spion kendaraan bermotor SNI 09-1402-1989 2018 

30 IGU/ kaca isolasi SNI ISO 20492 1 s.d. 

4:2014 

2019 
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 Laboratorium Kalibrasi 

Dalam menunjang laboratorium pengujian, BBK juga telah mempunyai 

Laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi KAN sehingga mampu melayani 

kebutuhan kalibrasi industri untuk peralatan seperti : Jangka sorong, oven, tungku, 

timbangan, Bending Strength Machine maupun Volumetric glassware dengan ruang 

lingkup sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel    2   Ruang lingkup Kalibrasi 

 

Jenis alat atau standar atau bahan 
yang dikalibrasi atau diukur 

Besaran yang diukur, 
dan syarat batas (bila 

relevan) 
Rentang Ukur  

TEMPERATUR DAN KELEMBABAN             

Oven Temperatur ambient 
0
C ~ 300 

0
C 

Tungku Temperatur ambient 
0
C ~ 1000 

0
C 

MASSA              

Timbangan Massa Konvensional 0 g ~ 200 g 

( Elektronik ) 
 

200 g ~ 1000 g 

  
 

1 kg   6 kg 

  
 

6 kg   10 kg 

VOLUME DAN ALIRAN             

Volumetric Glassware Volume 1 mL ~ 25 mL 

(Buret, Pipet Ukur, Gelas Ukur)   25 mL ~ 50 mL 

(Labu Ukur, Pipet Seukuran)   100 mL ~ 250 mL 

    250 mL ~ 3000 mL 

    3000 mL ~ 5000 mL 

Jenis alat atau standar atau bahan 
yang dikalibrasi atau diukur 

Besaran yang diukur, 
dan syarat batas (bila 

relevan) 
Rentang Ukur  

PANJANG, DIMENSI DAN SUDUT              

Caliper Panjang 1 mm ~ 150 mm 
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    1 mm ~ 300 mm 

    1 mm ~ 600 mm 

GAYA             

Univesal Testing Machine / Bending 
Strength 

Gaya 0 kg ~ 50000 kg 

 
  

    
            

 

Sedangkan rencana penambahan ruang lingkup kalibrasi yang akan diajukan 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

No Ruang lingkup kalibrator rentang Keterangan 

1 mikrometer OK  2015 

2 Dial indikator OK  2015 

3 termokopel OK  2015 

4 Temprature 

indikator 

Simulator 
1700 C 2016 

5 timbangan Massa standar 
Up to 100 kg 2017 

6 furnace Termokopel R 
Up to 1400 C 2016 

7 Caliper (outside) Caliper checker  
Up to 1500 mm 2017 

8 termometer 

infrared 

Black box 
 2016 

9 Temperature 

digital 

drywell 
50 C < 2016 

10 Pressure gauge Dead weight, 

comparator 

350 bar 2018 
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11 Caliper (inside, 

depth) 

ring  2017 

12 kerataan   2019 

 

 

 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu  

Balai Besar Keramik telah memiliki lembaga sertifikasi sistim manajemen 

mutu dengan nama BBK- Quality Assurance Certification Scheme (BBK-

QACS) dengan ruang lingkup:  

- produk mineral non logam (industri keramik, gelas, kaca, email dsb) 

- produk beton, semen kapur dan gips 

- produk industri kimia.  

Jumlah klien lembaga hingga Oktober 2014 ini berjumlah 25 perusahaan. 

Oleh karenanya perlu ditingkatkan di tahun – tahun mendatang. 

 

 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro – Cencera) 

Saat ini, BBK  memiliki LS-Pro – Cencera yang mulai beroperasi pada tahun 

2008 telah memiliki ruang lingkup akreditasi sebanyak 33 produk/SNI yang 

terdiri dari 10 ruang lingkup yang masih dipertahankan serta 23 rung lingkup 

yang ditambah akreditasinya. Sedangkan jumlah kliennya hingga Oktober 

2014 telah mencapai 221 klien. 

Rincian ruang lingkup akreditasinya adalah sebagai  berikut: 

 

Tabel 3  Ruang Lingkup Sertifikasi LSPro – Cencera 

 (yang dipertahankan akreditasinya) 
 

No Produk Nomor SNI Judul SNI 

1 Pupuk TSP SNI 02-0086-2005 Pupuk TSP 
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2 Pupuk  NPK padat SNI 2803:2010 Pupuk  NPK padat 

3 Pupuk KCl SNI 02-2805-2005 Pupuk KCl 

4 Pupuk  Diamonium fosfat SNI 02-2858-2005 Pupuk  Diamonium fosfat 

5 Pupuk  fosfat alam untuk 

pertanian 

SNI 02-3776-2005 Pupuk  fosfat alam untuk 

pertanian 

6 Semen portland komposit SNI 15-20642004 Semen portland komposit 

7 Semen portland putih SNI 15-0129-2004 Semen portland putih 

8 Semen portland pozolan SNI 15-0302-2004 Semen portland pozolan 

9 Semen pemboran SNI 15-3044-1992 Semen pemboran 

10 Semen portland campur SNI 15-3500-2004 Semen portland campur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4  Ruang Lingkup Sertifikasi LSPro – Cencera 

 (yang ditambah akreditasinya) 
 

No Produk Nomor SNI Judul SNI 

1 Kaca lembaran SNI 15-0047-2005 Kaca lembaran 

2 Kaca pengaman diperkeras 

untuk kendaraan bermotor 

SNI 15-0048-2005 Kaca pengaman diperkeras 

untuk kendaraan bermotor 

3 Kaca pengaman berlapis 

untuk kendaraan bermotor 

SNI 15-1326-2005 Kaca pengaman berlapis 

untuk kendaraan bermotor 

4 Kaca cermin lembaran untuk SNI 15-0475-1998 Kaca cermin lembaran untuk 
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penggunaan umum penggunaan umum 

5 Cermin kaca lembaran 

berlapis perak 

SNI ISO 25537:2011 Cermin kaca lembaran 

berlapis perak 

6 Kaca pengaman diperkeras 

untuk bangunan dan panel 

SNI 15-0131-2006 Kaca pengaman diperkeras 

untuk bangunan dan panel 

7 Kaca pengaman diperkeras 

untuk bangunan dan 

mebelair 

SNI 15-0130-2006 Kaca pengaman diperkeras 

untuk bangunan dan 

mebelair 

8 Ubin keramik SNI ISO 13006:2010 Ubin keramik 

9 Keramik berglasir-

Tableware-alat makan 

minum 

SNI 7275:2008 Keramik berglasir-

Tableware-alat makan 

minum 

10 Bidet jenis vitreous china SNI 03-2947-1992 Bidet jenis vitreous china 

11 Peturasan pria  jenis vitreous 

china 

SNI 03-1148-1998 Peturasan pria  jenis vitreous 

china 

12 Tandas jongkok  vitreous 

china 

SNI 03-0680-1998 Tandas jongkok  vitreous 

china 

13 Kloset duduk SNI 03-0797-2006 Kloset duduk 

14 Genteng keramik SNI 03-2095-1998 Genteng keramik 

15 Genteng keramik berglasir SNI 03-2134-1996 Genteng keramik berglasir 

 

No Produk Nomor SNI Judul SNI 

16 Genteng beton SNI 03-0096-1999 Genteng beton 

17 Bata tahan api isolasi jenis 

chammotte 

SNI 15-1571-2004 Bata tahan api isolasi jenis 

chammotte 

18 Bata tahan api kastabel jenis SNI 15-0809-2001 Bata tahan api kastabel jenis 
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alumina ilika alumina ilika 

19 Bata tahan api kastabel jenis 

alumina dan alumina silika 

SNI 15-0718-1989 Bata tahan api kastabel jenis 

alumina dan alumina silika 

20 Ramming mix jenis samot 

dan jenis kadar alumina 

tinggi 

SNI 15-0600-1989 Ramming mix jenis samot 

dan jenis kadar alumina 

tinggi 

21 Mortar tahan asam jenis 

silika 

SNI 15-1028-1997 Mortar tahan asam jenis 

silika 

22 Mortar tahan api jenis kadar 

alumina tinggi yang 

mengeras pada suhu kamar 

SNI 15-3767-1996 Mortar tahan api jenis kadar 

alumina tinggi yang 

mengeras pada suhu kamar 

23 Ubin mozaik keramik SNI 03-1331-2001 Ubin mozaik keramik 

 

 

b)   Sarana  dan Prasarana 

1. Peralatan Laboratorium 

Peralatan laboratorium yang utama dan dimiliki BBK terdiri dari peralatan 

uji dan peralatan proses. Peralatan tersebut digunakan untuk keperluan 

pengujian dan litbangdan pelatihan teknik. 

Peralatan uji yang utama yang dimiliki oleh BBK dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

 Peralatan uji mikro struktur dan mineral:  antara lain X-RD (rusak) , EDX,  TG-

DTA;  X-RF (rusak). 

 Peralatan uji sifat fisika: Universal Testing Machine (operasional, umur sudah 

sangat tua) , porositymeter, particle size analyzer, alat uji deformasi ubin, 

alat uji hot MOR (tidak operasional), alat uji RUL (tidak operasional), haze 

meter (operasional) , alat uji ketahan sinar UV, alat uji kelembaban kaca, 

alat uji kuat  tembus kaca, alat uji distorsi pandang, alat uji manikin, alat uji 
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pragmentasi kaca, alat uji ketahanan gesek ubin, alat uji ketahan abrasi 

ubin, dan lain - lain.  

 Peralatan uji kimia: AAS, UV-Vis Spectrophometer,  Flame Photometer.  

 Peralatan uji sifat thermal: TG/DTA, dilatometer suhu 1700oC (tidak 

operasional), thermal conductivitymeter, heating microscope;  alat uji 

ketahanan suhu tinggi kaca, PCE tester (kesulitan bahan bakar), dll. 

Kondisi peralatan tersebut  umumnya masih dapat dioperasionalkan, 

namun kurang memadai.. 

 

2.  Peralatan proses  

Seperti ballmill, potmill, magnetic ferro filter, filter press, spray dryer, alat putar 

listrik/ manual, hydraulic press, copying machine, jiggering machine, tungku 

listrik suhu 1.000 - 1700 oC,  tungku RHK dan beberapa tungku berbahan bakar 

minyak dan gas serta peralatan proses  lainnya. Kondisi peralatan tersebut 

umumnya masih cukup baik.  

 

3.  Gedung, Peralatan Kantor dan IT :  

Gedung umumnya cukup terpelihara, Balai Besar Keramik memiliki mess 

yg cukup bagus yang dapat digunakan untuk sarana pelatihan dan menginap 

bagi peserta pelatihan, dengan dilengkapi ruang kelas dan ruang makan yang 

cukup luas, selain itu juga terdapat gedung pilot plan untuk sarana keramik hias 

dan keramik struktural yang dilengkapi peralatan dan mesin dari preparasi 

material, pengolahan, pencetakan dan sintering. Untuk peralatan kantor 

umumnya masih baik namun perlu dilakukan penambahan/ penggantian dengan 

yang baru seperti almari, meja dan kursi.  Sedangkan untuk peralatan IT dalam 

pelaksanaan pelatihan tersedia  komputer, laptop, printer, scanner, digital 

camera, video kamera, jaringan LAN dan wifi untuk intranet dan internet. 

c)    Sumber Daya Manusia (SDM) 
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Dalam operasionalnya Balai Besar Keramik pada akhir tahun 2014 didukung  oleh SDM 

sebanyak 122 orang (data per 18 Agustus 2014). Berdasarkan , golongan, latar belakang 

pendidikan, dan jabatan,  pegawai tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan golongan, pegawai BBK dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

Gambar 1 Komposisi pegawai BBK berdasarkan golongan 

 

b. Berdasarkan jabatan, pegawai BBK dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2 Komposisi pegawai BBK berdasarkan 

jabatan  

 

c. Berdasarkan pendidikan, pegawai BBK dikelompokkan sebagai berikut: 
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Gambar 3 Komposisi pegawai BBK berdasarkan pendidikan 

 

d)   Manajemen 

Operasional BBK saat ini telah mengacu pada ISO 9001:2008 dan telah mendapatkan 

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dari TUV Nord;  Sistem Akuntansi Pemerintah, 

SABMN, dan penerapan SIM pada bidang tertentu seperti kepegawaian, keuangan, 

program, perpustakaan, laboratorium serta penerapan budaya kerja 5K.  

 

e)   Penguasaan Teknologi 

Penguasaan teknologi sangat erat dengan kualitas SDM,  sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh BBK. Dengan SDM, sarana dan  prasarana seperti tersebut diatas,  

teknologi yang telah dikuasai oleh BBK umumnya masih pada kisaran teknologi keramik 

konvensional dan sebagian teknologi keramik maju misalnya keramik armor dan 

membran.  Sedangkan penguasaan teknologi untuk keramik maju lainnya seperti 

keramik elektronik, keramik untuk komponen automotif, cutting tool dan nano material 

masih berupa penelitian awal dan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Hal 

tersebut terkendala dengan keterbatasan sarana – prasarana dan anggaran biaya 

litbang yang tersedia. Dalam bidang  keramik maju, teknologi yang sedang dalam 
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proses penguasaan antara lain keramik armor, ZTA, PSZ, membran, keramik sensor, 

dan keramik elektronik (substrat, resistor, kapasitor, ferrite dan lain - lain). 

Pada saat ini kemampuan rancang bangun dan perekayasaan BBK terbatas 

pada rekayasa peralatan uji (clay hardness tester, alat uji kekentalan massa tuang, alat 

uji keplastisan, alat uji bentur kaca dan alat uji kedataran, kerataan dan kesikuan ubin) 

dan peralatan proses untuk keramik konvensional yakni meliputi: ballmill, potmill, alat 

putar, ekstruder, tungku listrik, dan berbagai jenis tungku berbahan bakar gas, minyak, 

kayu dan batu bara dengan berbagai kapasitas. 

 

 

f)   Jasa Pelayanan Teknis 

BBK menyediakan 9 Jasa pelayanan teknis yang meliputi jasa litbang, pelatihan , 

pengujian, kalibrasi, standardisasi, sertifikasi (sistim manajemen mutu ISO 9001:2008 

dan sertifikasi produk), konsultasi, RBPI dan JPT lainnya yang kesemuanya masih 

terfokus pada bidang keramik konvensional maupun  keramik maju termasuk material 

nano. Data pendapatan JPT selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 5  Historis penerimaan JPT BBK 

No 
Jenis 

Layanan 

Nilai (Rp) 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Litbang 452.035.000 34.783.900 0 0 102.550.000 

2 Pelatihan 642.099.000 336.058.000 93.106.000 180.045.000 711.066.810 

3 Pengujian 544.162.650 765.772.500 875.472.209 904.784.890 2.091.263.650 

4 Konsultasi 4.660.000 750.000 62.000.000 32.000.000 4.850.000 

5 Standardisasi - 800.000 0 0 0 

6 Sertifikasi 195.684.125 617.617.169 1.005.496.090 2.425.950.810 7.370.615.663 

7 RBPI 29.000.000 34.999.000 51.550.000 52.400.000 35.000.000 

8 Layanan lain 22.480.000 61.922.000 31.530.000 11.550.001 7.960.000 

Jumlah 1.621.117.294 1.890.120.775 1.852.702.569 3.606.730.701 10.323.306.123 

 

 



27 

RENSTRA BBK TAHUN 2015-2019 

 

Gambar 4  Historis penerimaan JPT BBK 

 

Bila dilihat dari perbandingan target maupun realisasi penerimaan PNBP sejak tahun 2012 

telah melebihi target bahkan pada tahun 2013 telah mengalami kemajuan pesat mencapai 

300 % dari target yang ditentukan. Grafik perbandingan antara target dan realisasi dapat 

terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP 
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Penerimaan paling besar pada tahun 2013 adalah pada layanan jasa sertifikasi 

seiring dengan pemberlakuan SNI wajib produk kaca lembaran, ubin keramik, alat rumah 

tangga (tableware) serta kloset duduk (saniter) sehingga banyak perusahaan khusunya 

importer yang melakukan sertifikasi awal pada produknya. Kemudian pada jasa layanan 

pengujian, pelatihan teknis, kerjasama litbang, RBPI (Rancang Bangun Perekayasaan 

Industri), Konsultansi, Jasa pelayanan lainnya serta Standardisasi. Historis penerimaan JPT 

berdasarkan jenis layanannya pada tahun 2013 apat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 6. Grafik Historis Penerimaan JPT Per Jasa Layanan 

 

 

 

 

2.   Permasalahan/Kelemahan 

a)    Bidang Litbang Keramik 

 Minimnya hasil Litbang yang dapat dimanfaatkan oleh industri  

Hasil litbang dalam bentuk teknologi proses/produk yang diciptakan selama 

ini belum mampu memenuhi kebutuhan dunia industri, terutama untuk industri 

yang membutuhkan teknologi tinggi dan madya, yang banyak dibutuhkan oleh 
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industri berskala besar dan menengah. Hal ini disebabkan hasil litbang yang 

dilakukan belum secara kontinyu dan simultan, bersifat skala lab serta masih 

dalam bentuk prototype atau uji coba yang pada umumnya belum dapat 

dikomersialisasikan atau belum mempunyai nilai ekonomis. Sementara untuk 

dapat dikomersialisasikan membutuhkan uji coba secara teknis-ekonomis yang 

membutuhkan biaya yang cukup besar.   

Minimnya pemanfaatan hasil litbang juga disebabkan belum optimalnya 

mekanisme intermediasi yang menjembatani interaksi antara kapasitas 

penyedia hasil litbang dengan kebutuhan pengguna. Hal ini dapat dilihat dari 

belum tertatanya infrastruktur litbang, antara lain institusi yang mengolah dan 

menerjemahkan hasil litbang  menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk 

difungsikan dalam sistem produksi. 

 

 Kerja sama atau kolaborasi litbang antar Lembaga Litbang 

Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Dunia Industri relatif masih rendah; 

Seringkali masalah yang dihadapi oleh litbang industri tidak dapat ditangani 

secara individu oleh litbang industri yang ada. Kerja sama antara Peneliti atau 

antara Lembaga Litbang dapat diwujudkan dalam rangka berbagi sumber daya 

berupa peneliti maupun fasilitas dan peralatan litbang, atau bahkan dana 

litbang.  

Namun dalam kenyataannya, kegiatan kelitbangan di dalam negeri belum 

mampu dikoordinasikan dengan baik, sehingga banyak kegiatan litbang yang 

dilaksanakan sifatnya mengulang, tetapi  hasilnya tidak maksimal. Kolaborasi 

antar lembaga litbang Pemerintah dengan Perguruan Tinggi dan dunia usaha 

belum menjadi suatu kebutuhan nasional. Yang terjadi selama ini lebih banyak 

melalui pendekatan konvensional atau dengan kata lain belum terprogramkan 

secara nasional. 

 

 Hasil paten penelitian belum dimanfaatkan secara optimal oleh industry 

Dari judul-judul penelitian BBK yang telah dipatenkan seperti : 
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- Pembuatan Nano Powder Alumina atau Zirkonia dengan Metode Kalsinasi 

Masking Gel 

- Nano Powder Material Oksida yang didapatkan melalui Proses Liquid 

Polishing Milling 

- Glasir Non Pb Bakaran Rendah (Temperatur 700-900 °C )Untuk Glasir 

Mengkilat dan Kusam dan Metode Pembuatannya 

Belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Industri pengguna. Hal ini bisa 

disebabkan antara lain : 

1) Belum teroptimalkannya pemanfaatan HKI yang terlindungi secara 

hukum; 

Pencapaian peningkatan inovasi di para peneliti dan perekayasa serta 

masyarakat industri masih rendah karena kesadaran industri, lembaga 

Litbang dan Perguruan Tinggi di dalam negeri belum mengetahui dan 

menyadari tentang konsep HKI yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi bagi 

para penemu dibidang teknologi (paten). Disamping itu, masih banyaknya 

pelanggaran HKI berupa pelanggaran hak cipta dan pemalsuan hasil karya 

para peneliti mengakibatkan keinginan para inventor untuk mempatenkan 

hasil karyanya sangat rendah sehingga menyebabkan sistem perlindungan 

HKI belum optimal dimanfaatkan oleh para inovator dalam produk industri 

yang berbasis kekayaan intelektual yang telah terlindungi hukum tidak dapat 

dimanfaatkan oleh calon pengguna secara optimal.    

 

2) Belum optimalnya kesiapterapan hasil penelitian yang telah 

mendapatkan perlindungan HKI (paten); 

Kesiapterapan hasil penelitian yang sudah dipatenkan sering 

mendapat masalah di dalam penerapan di industri karena masih kurangnya 

informasi atau data yang diperlukan untuk penerapannya di industri 

(Kesiapterapan Teknologi).  
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Industri/calon pengguna hasil penelitian sangat mengharapkan hidden 

cost atau kepastian penerapan biaya menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan 

untuk dapat dimudahkannya dalam penerapan teknologi di industri. 

 

 Banyak peneliti madya yang akan memasuki masa pensiun 

Hingga  tahun 2014 ini akan ada 5 orang peneliti madya yang memasuki masa 

pension, sehingga dibutuhkan upaya untuk mempercepat transfer ilmu dan 

pengalaman terhadap para peneliti muda. Terlampir data jumlah peneliti yang 

memasuki masa pension dari tahun 2010-2014. 

 

Tabel 6.  Daftar Pegawai yang Akan Pensiun pada Th 2010 – 2014 

 

No Tahun Jumlah yang 
Pensiun  

Kompetensi 

1 2

2010 

11 S1 = 3 orang, S0 = 2 orang, SLTA = 6 

Struktural : 2 orang, Litkayasa= 4 orang, 

Funsional umum=5 orang 

2 2011 10 S2=2 orang, S1= 2 orang, S0=2 orang, SLTA = 4 

orang 

Struktural= 2 orang; Peneliti: 2 orang, 

Pustakawan= 1 orang, Litkayasa =  3 orang, 

Fungsional umum: 2 orang 

3 2012 8 S3 = 1 orang, S1 = 3 orang 

Stuktural = 3 orang, Peneliti = 1 orang; Litkayasa = 

1 orang; Penyuluh 1 orang Fungsional umum= 2 

orang, 

4 2013 18 S2 = 1 orang; S1= 2 orang; SLTA = 15 orang 

Struktural = 2 orang, Peneliti = 1 orang; 

Litkayasa= 10 ; F. Umum = 5 orang 
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5 2014 11 S2 = 1 orang; S1= 3 orang; S0=1 orang, SLTA = 6 

orang Struktural = 2 orang, Peneliti = 1 orang; 

Litkayasa= 2; Penyuluh = 2 orang ; F. Umum = 4 

orang 

 

b)   Bidang Peningkatan Mutu Industri Melalui Penerapan SNI 

 Belum diterapkannya Sistem Informasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi 

sehingga administrasi pengelolaannya belum efektif. 

Dari 54 pelanggan dalam negeri dan 105 pelanggan luar negeri dibutuhkan 

pengelolaan administrasi yang baik dalam pengaturan jadwal audit sertifikasi awal 

dan survailen maupun dalam pendataan berkas administrasi pelanggan. Dengan 

penerapan Sistem Informasi diharapkan pengelolaannya akan lebih efektif dan 

pelanggan dapat memantau dengan mudah sampai sejauh mana proses maupun 

status pengajuannya. Untuk kegiatan Pengujian SIM telah diterapkan namun belum 

optimal sedangkan kegiatan Kalibrasi belum diterapkan. 

 Jumlah personil kegiatan Sertifikasi terutama jumlah Lead Auditor, Auditor dan PPC 

masih terbatas sehingga beberapa personil masih dilakukan subkontrak terutama 

Lead Auditor. Demikian pula dengan personil Pengujian dan Kalibrasi. Hal ini 

diantisipasi dengan banyaknya personil yang merangkap menjadi personil LS Pro, 

BBK QACS maupun LPBBK sehingga akan berpotensi terjadinya konflik 

kepentingan. 

 Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik masih belum optimal 

Hal ini bisa dilihat dari Ketepatan Waktu pelayanan, Indeks Survey Kepuasan 

Pelanggan dan Jumlah Komplain Layanan. 

- Dari Bulan januari-Desember 2013 untuk kegiatan Pengujian dari 1805 contoh 

yang tepat waktu sebanyak 1403 contoh (90,23 %) sedangkan yang tidak tepat 

sebanyak 152 contoh (9,77 %) dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan. 

Sedangkan untuk kegiatan Sertifikasi yang sesuai target sebanyak 96,30 % dan 

yang tidak tepat sebanyak 3,70 %. 
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- Pada Bulan Januari-Desember 2013 untuk kegiatan Sertifikasi diperoleh Indeks 

Kepuasan Pelanggan komulatif diperoleh 4,21 dari target 4,5 (skala 5) yang 

ditetapkan. 

- Sedangkan untuk persentase komplain mencapai 2,22 % dari total layanan BBK 

dari target maksimal 3 % . 

 

c)   Bidang peningkatan SDM Industri melalui Pelatihan teknis 

 Kurangnya regenerasi pengajar/instruktur 

Dalam peningkatan SDM industri, BBK berperan dalam menyiapkan program 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga benar-benar 

menghasilkan SDM industri. Dalam menentukan program pelatihan ini tentunya 

berdasarkan pada kebutuhan industri dan kebijakan SDM industri yang unggul 

yang didukung oleh SDM pengajar/instruktur yang kompeten di bidangnya, tenaga 

pengajar yang ada diambil dari pejabat peneliti yang berlatar belakang pendidikan 

S1, S2 dan S3 lulusan universitas terkemuka di Indonesia dan teknisi litkayasa 

berlatar belakang pendidikan SLTA dan SMK yang berpengalaman dalam 

mendukung pelaksanaan praktikum di lapangan. 

Berdasarkan data sebelumnya hingga tahun 2014 ini banyak pegawai senior yang 

memasuki masa pensiun sehingga jumlah pegawai BBK yang berpengalaman 

cenderung berkurang. Untuk mempertahankan keahlian tersebut perlu dilakukan 

rekruitmen tenaga baru dan  peningkatan kemampuan SDM yang ada  melalui 

kegiatan magang, pelatihan dan pendidikan formal.   

  

 Terbatasnya lembaga pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan    bidang-

bidang keahlian yang dibutuhkan oleh industri; 

Sistem pendidikan yang ada sekarang ini belum mampu memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja industrial yang kompeten sesuai dengan harapan industri karena belum 

memadainya informasi tentang perkembangan dan kebutuhan akan tenaga 

industrial yang kompeten.  
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Sementara itu, standar kompetensi tenaga industri belum tersedia secara luas dan 

lembaga-lembaga pelatihan yang ada pada umumnya belum mendapatkan 

pengakuan dari lembaga akreditasi resmi.  

Permasalahan di atas masih ditambah dengan terbatasnya jumlah lembaga 

sertifikasi personil yang sudah disertifikasi, dan belum adanya sistem untuk 

mensertifikasi atau mengakreditasi lembaga-lembaga pelatihan yang ada.  

 

 Kurangnya promosi jasa layanan pelatihan teknis keramik 

Selama ini pelatihan teknis yang diadakan masih berdasarkan pada permintaan 

pelanggan. Apabila pelanggan meminta barulah pelatihan dilakukan, belum ada 

suatu program pelatihan yang bersifat regular. Promosi yang lebih gencar akan 

pelatihan teknis ini sangat diperlukan. 

 

 

C.    Maksud Dan Tujuan 

      Tujuan penyusunan Renstra Balai Besar Keramik Th. 2015 – 2019  ini adalah selain  

untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 juga dimaksudkan sebagai acuan/ 

rujukan bagi pejabat dan pegawai Balai Besar Keramik dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan program serta rencana kinerja tahunan  untuk kurun waktu 2015 – 2019.   

 

 

D.   Tugas Pokok Dan Fungsi  

1.  Sejarah Balai Besar Keramik 

  Balai Besar Keramik adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Penelitian 

dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Pada awalnya 

lembaga ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1922.  Sejak 
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berdirinya hingga sekarang,  lembaga tersebut telah mengalami beberapa kali 

perubahan nama yakni sebagai berikut:  

Pada saat didirikan  oleh pemerintah kolonial Belanda,  lembaga di atas diberi 

nama “Het Keramische Laboratorium”. Pada tahun 1942 yakni pada saat Jepang 

memerintah negeri ini namanya diganti  menjadi “Toki Yogyo Shikenjo” yang berarti 

laboratorium keramik. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 

tahun 1945, lembaga ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan 

namanya diganti menjadi  Balai Penyelidikan Keramik. Pada tahun 1960 namanya 

diganti menjadi Balai Penelitian Keramik dan pada Tahun 1980 direorganisasi dan 

namanya diganti menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri 

Keramik. Pada tahun 2006 dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-

IND/ PER/ 2006 tanggal   Juni 2006, lembaga ini direorgnisasi kembali dan namanya 

berubah menjadi Balai Besar Keramik (BBK). 

 

2.   Tugas Pokok dan Fungsi 

  Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 

40/M-IND/ PER/ 6/ 2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di 

lingkungan Departemen Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar 

Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, 

kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan 

kompetensi industri keramik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. . 

 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Besar Keramik memiliki  

fungsi untuk:  

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

penanggulangan pencemaran. 

 Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan 

teknologi informasi 

 Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan 

produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 

 Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk 

kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga 

melakukan penerapan standar industri keramik. 

 Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan 

penolong,  produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan. 

 Melaksanakan pelayanan  teknis dan administrasi kepada semua unsure di 

lingkungan Balai besar Keramik.  

 

3.    Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 

Sesuai Keputusan Menperindag No: 40/14-IND/ PER/ 6/ 2006 tanggal 29 Juni 2006, 

struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 7.  Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 
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BAB II    

VISI, MISI DAN TUJUAN BBK 

 

 

A.  VISI 

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. Visi BBK adalah sebagai berikut :       

 

 

 

       

 

 

B.  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” 
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• Riset teknologi keramik dan nano material 

• Pelatihan teknis tenaga industri  

• Pengujian mutu bahan/produk  

• Kalibrasi peralatan 

• Standardisasi bahan/produk  

• Sertifikasi produk/sistem mutu 

• Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik  

• Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri  

• Jasa teknis lainnya 

  

C.    TUJUAN 

 Untuk mencapai Visi dan Misi, Balai Besar Keramik menetapkan 3 (tiga) tujuan utama 

(Goals) sebagai berikut: 

4. Menguatnya teknologi melalui litbang dalam bidang keramik 

5. Meningkatkan mutu industri melalui penerapan SNI wajib 

6. Meningkatkan SDM industri melalui Pelatihan Teknis 

 

D.  Sasaran Strategis Bbk 

Dalam setiap sub program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah 

ditetapkan sasaran yang akan dicapai beserta indikator pencapaiannya. Hal tersebut 

bertujuan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi 

dari Renstra BBK. Jika pencapaiannya masih dirasakan minim, maka akan dengan 

mudah teridentifikasi permasalahannya sehingga dapat segera ditemukan solusinya. 

Sasaran yang akan dicapai BBK dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut : 

Sasaran Strategis I : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh 

industri, dengan indikator kinerja : 

 Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan 
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 Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 

 Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, 

institusi pendidikan maupun instansi 

pemerintah lainnya. 

 Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak 

industri, institusi pendidikan maupun instansi 

pemerintah lainnya 

 Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan 

 Jumlah litbang yang mangacu pada program 

prioritas Kementerian 

 Jumlah litbang yang diusulkan untuk 

mendapatkan  Paten 

Sasaran Strategis II : Meningkatnya pemecahan masalah di industri, 

dengan indikator kinerja : 

 Jumlah litbang terkait pemecahan masalah 

industri 

 Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan 

masalah industri 

Sasaran Strategis III : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam 

bidang teknologi keramik, dengan indikator 

kinerja : 

 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 

dalam bidang teknis maupun administrasi 

 Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar 

maupun nongelar 
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 Jumlah SDM fungsional  

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK  

kepada industri, dengan indikator kinerja : 

 Persentase Ketepatan waktu pelayanan sesuai 

dengan Standar pelayanan minimal 

 Indeks tingkat kepuasan pelaggan 

 Persentase maksimal komplain dari seleuruh 

layanan 

 Tersedianya SIM dalam pengelolaan pelayanan 

 Update website 

 Terpeliharanya Akreditasi Lembaga sertifikasi 

produk, lembaga sertifikasi SMM, laboratorium 

pengujian dan laboratorium kalibrasi 

 Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK 

Sasaran Strategis V : Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis 

BBK kepada industri, dengan indikator kinerja : 

 Persentase penambahan penerimaan jasa 

layanan teknis 

 Penambahan ruang lingkup Lembaga Penilai 

Kesesuaian BBK (pengujian, kalibrasi, 

LSPro)yang diakui oleh KAN 

 Persentase penambahan jumlah pelanggan 

 Jumlah sample pengujian dan kalibrasi 

 Jumlah perusahaan yang mendapatkan SPPT 
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SNI maupun SMM 

 Jumlah desain/prototip layanan RBPI kepada 

industri 

 Jumlah kajian Standar maupun RSNI yang 

diperlukan oleh industri 

Sasaran Strategis VI : Meningkatnya program pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan industri, dengan indikator 

kinerja : 

 Jumlah pelatihan teknis 

 Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan 

 Penambahan jenis pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan industri 

 Tersedianya standar kompetensi tenaga 

industri 

 Jumlah pengembangan silabus pelatihan  

 Penambahan sarana dan prasarana pelatihan 

Sasaran Strategis VII : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK 

dalam menunjang pelayanan kepada industri, 

dengan indikator kinerja : 

 Penambahan peralatan laboratorium 

pengujian, kalibrasi maupun litbang 

 Penambahan pengadaan peralatan IT yang 

mendukung pelayanan BBK 

 Penambahan sarana dan prasarana 

perkantoran BBK 
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 Penambahan sarana dan prasarana 

laboratotorium perekayasaan dan 

perbengkelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III    

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

A.  Arah Kebijakan BPKIMI 

 

Berdasarkan visi dan misi yang telah digariskan, maka perlu ditetapkan 

kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang 

diharapkan. Sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 dan RPJMN serta Rencana Strategis 

Kementerian Perindustrian 2015-2019, maka arah kebijakan BPKIMI dalam kelitbangan 

industri Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju; 

b. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan HKI; 

c. Peningkatan kualitas hasil litbang industri; 
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d. Peningkatan pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan 

teknis SNI lingkup industri; 

e. Peningkatan pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan 

Industri Nasional (KIN) yang efektif;  

f. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau; 

g. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri. 

 

 

B.  Arah Kebijakan dan Strategi BBK 

 

Berdasarkan visi dan misi yang telah digariskan, maka perlu ditetapkan kebijakan 

sebagai arah/tindakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Sesuai 

dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

No. 28 Tahun 2008 dan RPJMN serta Rencana Strategis BPKIMI 2015-2019, maka arah 

kebijakan BBK dalam kelitbangan industri Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan kemampuan litbang terapan; 

b. Peningkatan pemecahan masalah di industri; 

c. Peningkatan kompetensi SDM dalam penguasaan teknologi keramik; 

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas jasa layanan teknik BBk kepada industri; 

e. Peningkatan kualitas SDM industry 

f. Peningkatan kapasitas kelembagaan BBK yang menunjang pelayanan ke industri 

 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang perindustrian, 

maka peran Kementerian Perindustrian semakin jelas dalam meningkatkan daya saing 

industri antara lain dalam pembangunan sumber daya industri melalui pengembangan 

SDM, pemanfaatan sumber daya alam , pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

industri dan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.  

    Sebagai sub-sistem perekonomian nasional di sektor industri serta bagian  dari  

organisasi Kementerian Perindustrian, Balai Besar Keramik (BBK)  selayaknya 
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mendukung dan berperan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan 

melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BBK yakni  “meningkatkan 

penguasaan teknologi keramik serta memberikan layanan jasa teknis kepada industri 

keramik dan industri terkait”. Agar dapat memainkan peran tersebut dengan lebih baik 

serta dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka BBK melakukan 3 

strategi utama sebagai berikut : 

1) Memperkuat sinergi dengan pihak instansi terkait, pendidikan 

dan industri dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi. 

Salah satu kelemahan di bidang litbang adalah tidak adanya sinergi antara instansi 

terkait, industri dan perguruan tinggi yang berakibat pada sering terjadinya 

tumpang tindih litbang dan hasil litbang yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

industri. Oleh karenanya kegiatan yang bersifat sinergi perlu terus diwujudkan 

sehingga litbang dilakukan akan sesuai dengan kebutuhan dan bisa diterapkan oleh 

pihak industri. 

2) Penguatan infrastruktur SNI (penerapan SNI wajib)  

Dengan memperkuat infrastruktur yang ada (sarana prasarana laboratorium 

penguji/kalibrasi serta pemenuhan SDM yang kompeten pada Lembaga Sertifikasi 

Produk dan Sertifikasi Sistem manajemen Mutu) akan mendukung peran BBK 

dalam penerapan SNI wajib. 

3) Peningkatan mutu SDM industri melalui pelatihan 

Melalui program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta dengan 

didukung oleh tenaga pengajar/instrutur yang kompeten, materi dan silabus yang 

sesuai dengan kebutuhan industri dan fasilitas pelatihan yang memadai tentunya 

akan mendukung peran BBK dalam menciptakan SDM industri yang unggul. 

 

Gambaran strategi yang BBK lakukan dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar   8   Peta Strategi BBK 
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C.   Program BBK 

Untuk menjabarkan tujuan, sasaran maupun strategi yang akan dilaksanakan, BBK 

menetapkan program kerja dan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut : 

1) Program Litbang pengolahan sumber daya alam sebagai substitusi impor, dengan 

kegiatan litbang berupa : 

 Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan material nano berbasis silica, 

alumina, zirkonia dan kalsit. 

 Pengambangan glasir, pewarna dan bodi keramik (glasir Kristal, glasir 

berwarna dan glasir non Pb) 

 Pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori 

 Pemanfaatan limbah tambang dan industry 

 Pengembangan keramik teknik/maju (bola alumina, lining, labware, 

membrane, katalis support) 

2) Pemecahan masalah teknologi proses yang sudah ada, melalui kegiatan litbang 

mengenai : 

 Perbaikan produk 

 Efisiensi Energi 

 Pemanfaatan limbah industry (granite) 

3) Pengelolaan Kekayaan Intelektual melalui sentra HAKI, berupa kegiatan : 

 Pengelolaan administrasi kekayaan intelektual termasuk pendaftaran dan 

pemeliharaan paten 

 Peningkatan kompetensi di bidang Paten 

4) Mendukung kebijakan penerapan SNI wajib dengan kegiatan berupa : 

 Perumusan dan revisi SNI 

 Penguatan sarana prasarana lab kaca dan keramik 

 Perluasan ruang lingkup LSPro beserta pemeliharaannya 

 Kajian SNI yang sudah diterapkan 

 Penyiapan SDM penguji dan auditor 
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5) Peningkatan SDM industry dengan kegiatan berupa : 

 Peningkatan kompetensi pengajar/instruktur 

 Pengembangan silabus pelatihan 

 Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan 

 Penyusunan standar kompetensi tenaga industry (SKKNI) 

6) Peningkatan kepuasan pelanggan dengan melakukan kegiatan berupa : 

 Pengembangan SIM dalam pengelolaan layanan public 

 Peningkatan sarana dan prasaran unit layanan public termasuk perpustakaan 

 Pengembangan dan pemeliharaan website 

7) Peningkatan kapasitas kelembagaan BBK dengan melakukan kegiatan berupa : 

 Peningkatan kompetensi SDM BBK melalui pendidikan formal dan non formal 

 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, laboratorium litbang, 

labotaratorium perekayasaan dan bengkel dan Gedung serta bangunan 

 Peningkatan budaya kerja melalui 5K dan outbond 

 Penambahan SDM melalui outsourching 

 Pengambangan organisasi dan manajemen melalui SPIP, SAI, SIMAK BMN, 

peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 Pemeliharaan kelembagaan (survailen, sertifikasi, witness) 

 Pendirian dan pengembangan lemvaga sertifikasi untuk manajemen energy 

dan lingkungan 

8) Peningkatan kerjasama dengan industry melalui kegiatan : 

 Promosi 

 Pameran 

 Temu industry 

 Diseminasi hasil litbang 

 Publikasi ilmiah 

9) Peningkatan mutu produk IKM melalui Alih Teknologi dengan kegiatan : 

 Pengembangan desain 

 Teknologi pengolahan bahan siap pakai maupun proses produksi 
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 Pelatihan untuk industry kecil 

10) Peningkatan Jasa layanan Teknis melalui kegiatan peningkatan kontrak kerjasama 

layanan jasa teknis BBK 

11) Layanan perkantoran dengan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan serta 

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. 
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BAB IV   

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) BBK 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada 

RPJMN dan Renstra BPKIMI 2015-2019. Renstra ini merupakan upaya untuk mewujudkan 

visi BBK yaitu 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 misi sebagai berikut:  

1) Melaksanakan pengkajian riset, pengembangan dan pendalaman teknologi keramik dan 

nano material secara berkesinambungan untuk mendukung pengembangan industri 

keramik 

2) 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  

• Kalibrasi peralatan 

• Standardisasi bahan/produk  

• Sertifikasi produk/sistem mutu 

• Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik  

• Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri  

• Jasa teknis lainnya 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang 

akan dicapai BBK dalam kurun waktu 2015-2019 adalah : 

1) Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industri dengan indikator kinerja 

Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan,  Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan,  

Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi 
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pemerintah lainnya,  Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi 

pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya, Jumlah karya ilmiah yang 

dipublikasikan, Jumlah litbang yang mangacu pada program prioritas Kementerian dan 

Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan  Paten 

2) Meningkatnya pemecahan masalah di industri dengan indikator kinerja : Jumlah 

litbang terkait pemecahan masalah industri dan Jumlah konsultansi teknis terkait 

pemecahan masalah industri 

3) Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik dengan 

indikator kinerja : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis 

maupun administrasi, Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun nongelar 

dan Jumlah SDM fungsional 

4) Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK  kepada industri dengan indikator 

kinerja : Persentase Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan Standar pelayanan 

minimal, Indeks tingkat kepuasan pelaggan, Persentase maksimal komplain dari 

seleuruh layanan, Tersedianya SIM dalam pengelolaan pelayanan, Update website, 

Terpeliharanya Akreditasi Lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi SMM, 

laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dan Terpeliharanya Sistem 

Manajemen Mutu BBK 

5) Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri dengan indikator 

kinerja : Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis, Penambahan ruang 

lingkup Lembaga Penilai Kesesuaian BBK (pengujian, kalibrasi, LSPro)yang diakui oleh 

KAN, Persentase penambahan jumlah pelanggan, Jumlah sample pengujian dan 

kalibrasi, Jumlah perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI maupun SMM, Jumlah 

desain/prototip layanan RBPI kepada industri dan Jumlah kajian Standar maupun RSNI 

yang diperlukan oleh industri 

6) Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dengan 

indikator kinerja : Jumlah pelatihan teknis, Jumlah SDM industri yang mengikuti 

pelatihan, Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, 
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Tersedianya standar kompetensi tenaga industri, Jumlah pengembangan silabus 

pelatihan  dan Penambahan sarana dan prasarana pelatihan 

 

7) Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada 

industri dengan indikator kinerja : Penambahan peralatan laboratorium pengujian, 

kalibrasi maupun litbang, Penambahan pengadaan peralatan IT yang mendukung 

pelayanan BBK, Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK dan Penambahan 

sarana dan prasarana laboratotorium perekayasaan dan perbengkelan 

 

 Dalam rangka menjabarkan arah sasaran tersebut  telah ditetapkan Strategi, 

Program, Kegiatan, dan Target yang akan dilaksanakan dan dicapai selama 5 (lima) tahun 

dari 2015-2019. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan 

evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat secara 

cepat diambil langkah-langkah koreksi dan perbaikan. 

Renstra BBK ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan 

strategis, keberhasilan pelaksanaan Renstra BBK memerlukan prasyarat: (1) Konsistensi 

aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) Koordinasi yang lebih intensif di semua 

bagian yang terkait; (3) Kolaborasi yang lebih sinergis antara Pusat dan Daerah; (4) 

Membangun jejaring kerja antara peneliti di lembaga litbang lainnya dan di Perguruan 

Tinggi; (5) Ketersediaan sarana dan prasarana litbang; (6) Dukungan SDM litbang yang 

kompeten dan berintegritas. Untuk itu, seluruh satuan kerja di lingkungan BBK diharapkan 

dapat secara konsisten melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Renstra BBK Tahun 

2015 – 2019. 
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LAMPIRAN 

 

1. Analisis SWOT 

 Dalam menentukan strategi untuk pencapaian program pengembangan BBK 

selama 5 tahun mendatang yang ditetapkan dalam RENSTRA ini maka perlu dilakukan 

terlebih dahulu analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap faktor 

internal dan eksternal yang dikenal dengan analisis  SWOT. Berikut ini dipaparkan 

analisis  SWOT BBK. 

 

1.    ANALISA FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL  

A.  Analisa Faktor Internal 

1. Kekuatan  

a.   Memiliki lahan dan bangunan gedung yang cukup luas.  

BBK memiliki lahan di Jl. Jend. A. Yani 392 Bandung seluas 

125.260 m2 dan bangunan yang cukup memadai untuk keperluan 

perkantoran, laboratorium litbang, laboratorium uji dan  layanan JPT 

lainnya kepada pelanggan. 

 

b.   Memiliki lembaga sertifikasi  yang terakreditasi  

BBK saat ini telah memiliki lembaga sertifikasi  sistem mutu BBK-

QACS  yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup :  

- produk mineral non logam (industri keramik, gelas, kaca, email dsb) 

- produk beton, semen kapur dan gips 

Selain itu, BBK juga memiliki lembaga sertifikasi produk LSPro- 

Cencera dengan ruang lingkup aneka produk kaca, ubin, kloset, genteng, 

dan lain – lain. Hingga Oktober 2014 BBK memiliki 25 klien untuk BBK-

QACS dan 221 klien untuk LS Pro. 
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c.  Memiliki  laboratorium pengujian bahan dan produk keramik serta 

laboratorium kalibrasi yang terakreditasi.  

Balai Besar Keramik saat ini memiliki laboratorium pengujian 

bahan dan produk keramik. Laboratorium ini merupakan satu – satunya 

lab yang mengkhususkan pada pengujian bahan dan produk keramik. 

Laboratorium ini sudah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup  Lab. 

Pengujian Bata -Genteng, Lab Pengujian Kaca, dan Lab Pengujian Ubin.  

Selain itu, BBK  memiliki Lab Pengujian Refraktori, Laboratorium 

Pengujian Bahan Baku, Lab. Pengujian Saniter, Lab. Pengujian Gelas 

Wadah dan Lab. Pengujian Tabelware. Hampir semua parameter uji telah  

diakreditasi oleh KAN.  BBK pun telah memiliki laboratorium kalibrasi 

yang telah diakreditasi KAN dengan ruang lingkup pada besaran massa, 

dimensi, suhu dan gaya. 

 

d.  BBK merupakan lembaga litbang yang khusus bergerak dalam sektor 

industri keramik & gelas 

BBK adalah satu satunya lembaga litbang yang mengkhususkan 

jasa layanannya pada sektor industri keramik, gelas dan industri 

pengguna produk keramik dan gelas.  

 

e.  Memiliki fasilitas produksi berskala pilot untuk riset terapan dan 

pelatihan teknologi keramik  

Balai Besar Keramik juga memiliki peralatan produksi berskala 

pilot plant yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan riset 

terapan  dan pelatihan teknis. Peralatan – peralatan tersebut meliputi:  

ball mill, spray dryer, filter press, copying machine, jiggering machine, 

tungku RHK, tungku listrik dan tungku gas lainnya. 

 

f.   Memiliki SDM teknis yang potensial untuk dikembangkan. 



55 

RENSTRA BBK TAHUN 2015-2019 

 

Dalam operasionalnya Balai Besar Keramik hingga bulan Oktober  

tahun 2014 didukung  oleh SDM sebanyak 123 orang. Sebagian besar dari 

mereka adalah pegawai yang  telah mengikuti berbagai training di dalam 

dan luar negeri di bidang teknologi keramik, manajemen serta memiliki 

pengalaman dalam kegiatan litbang keramik. Selain itu, sebagian adalah 

merupakan pegawai baru berlatar belakang sarjana teknis yang sangat 

potensial untuk dikembangkan.   

 

 

2.  Kelemahan  

a.   Kualitas Layanan masih kurang  memenuhi harapan pelanggan. 

Secara umum kualitas layanan jasa teknis BBK kepada pelanggan 

saat ini masih kurang memenuhi harapan/ memuaskan pelanggan. 

Kekurangan tersebut meliputi waktu penyerahan jasa yang kadang - 

kadang masih sering terlambat. Hal tersebut disebabkan oleh  kesadaran 

pegawai untuk memberikan layanan prima masih kurang.  

 

b.  Peralatan pendukung untuk kegiatan litbang keramik maju dan nano 

material masih belum memadai 

Secara umum peralatan untuk kegiatan litbang (peralatan 

pengolahan bahan, pembentukan, karakterisasi dan aplikasi) keramik 

maju dan nano material masih belum memadai. Peralatan karakterisasi 

yang ada saat ini seperti  peralatan untuk pengujian mineral (XRD) dan 

komposisi kimia        ( XRF), sifat thermal (TG/DTA, Heating Microscope) 

sudah tidak berfungsi sehingga pengujian dilakukan di instansi luar. 

Sedangkan  untuk peralatan karakterisasi sifat  kelistrikan dan 

kemagnetan  belum tersedia.  

 

c.   Penerapan sistem manajemen mutu yang belum konsisten dan efektif 

diterapkan disemua bagian/bidang. 



56 

RENSTRA BBK TAHUN 2015-2019 

 

BBK telah berusaha untuk menerapkan SMM ISO 9001:2008, 

namun pada prakteknya  belum diterapkan secara konsisten dan efektif 

di semua bagian/ bidang. 

 

d.  Etos kerja pegawai masih rendah 

Selama ini masih banyak pegawai yang kurang menyadari 

pentingnya peran mereka dalam berorganisasi, sehingga sebagian dari 

mereka merasa tidak diperlukan. Hal tersebut menyebabkan sebagian 

pegawai merasa acuh tak acuh terhadap pekerjaan dan lingkungan 

kerjanya.  Hal ini menyebabkan banyak pegawai yang tidak 

melaksanakan tugas sesuai tanggungjawabnya, sehingga sering terjadi 

keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. 

 

 

B.   Analisis Faktor  Eksternal 

1.  Peluang  

a.  Adanya pemberlakuan SNI wajib pada komoditi keramik 

Salah satu kebijakan pemerintah dalam technical barrier to trade 

untuk mengantisipasi masuknya produk impor khusunya pada produk 

keramik adalah dengan memberlakukan SNI wajib pada komoditi 

keramik. Hal ini merupakan suatu peluang BBK dalam menyediakan jasa 

layanan sertifikasi produk keramik. pengujian, kalibrasi, pelatihan dan 

jasa litbang.  

 

b. Berlangsungnya globalisasi menuntut adanya harmonisasi standar bagi 

produk – produk ekspor dan impor 

Globalisasi perdagangan menyebabkan munculnya kawasan – 

kawasan perdagangan bebas seperti AFTA, Masyarakat Uni Eropa dan 

lain lain di mana hambatan tarif semakin berkurang. Satu – satunya 

hambatan adalah non tarif seperti persyaratan standar. Hal ini akan 



57 

RENSTRA BBK TAHUN 2015-2019 

 

membuka peluang bagi  pemasaran jasa pelayanan teknis BBK terutama 

jasa sertifikasi, jasa pengujian, jasa pelatihan dan jasa litbang. 

 

c.   Langkanyanya tenaga industri yang menguasai teknologi keramik,  

 Tenaga berpendidikan keramik di industri yang masih terbatas 

merupakan  peluang yang baik bagi BBK. Namun karena industri besar 

biasanya menggunakan tenaga ahli dan peralatan dari negara prinsipal, 

hal ini merupakan ancaman bagi  pengembangan usaha BBK. 

 

d.  Berkembangnya teknologi nano dapat meningkatkan nilai tambah 

bahan baku lokal yang sangat signifikan.  

Berkembangnya teknologi nano diyakini dapat meningkatkan nilai 

tambah bahan baku lokal yang sangat signifikan. Oleh karenanya banyak 

kalangan dunia industri akan berlomba untuk memanfaatkan teknologi 

nano guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal ini akan 

mendorong dunia industri untuk memanfaatkan kerja sama (jasa) riset di 

bidang nano material. 

 

 

2.  Ancaman  

a.      Meningkatnya kemampuan uji laboratorium pesaing  

Banyak lembaga  menawarkan jasa pada target pasar yang sama. Hal 

tersebut mengakibatkan  tingkat persaingan semakin ketat. Persaingan 

yang cukup ketat terjadi pada jasa sertifikasi dan jasa pengujian tertentu 

(pengujian kimia). 

b.   Adanya LSPro yang memiliki ruang lingkup di bidang produk keramik 

dan kaca akan menjadi pesaing serius bagi jasa LSPro- Cencera 

Pada akhir – akhir ini, banyak LSPro yang memperluas ruang 

lingkupnya pada bidang keramik dan kaca, sehingga hal ini akan 
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menyebabkan persaingan dalam jasa sertifikasi semakin ketat. Pesaing 

BBK semakin bertambah. 

c.  Keengganan industri untuk mengambil resiko dalam melahirkan 

inovasi 

Hingga saat ini kegiatan litbang (R&D) di industri keramik berskala 

besar masih dilakukan oleh perusahaan prinsipalnya diluar negeri. Ini 

disebabkan karena faktor biaya serta resiko kegagalan yang harus 

ditanggung oleh perusahaan.  

d.   Adanya layanan jasa pelatihan lainnya dibidang keramik 

Adanya lembaga lain baik instansi pemerintah maupun swasta 

yang menyediakan jasa pelatihan keramik tentunya akan menjadi 

pesaing BBK dalam menyediakan jasa pelatihan. 

 

 

C.   EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL   

 

1.     Pemetaan EFE dan IFE 

Dari  faktor internal dan eksternal tersebut, maka selanjudnya dilakukan 

analisa lebih lanjut yakni pembobotan dan pembandingan antar factor untuk 

mengetahui kekuatan (mayor, minor), kelemahan (mayor , minor) dan kemampuan 

respon BBK terhadap peluang dan ancaman. Analisis ini disajikan sebagai berikut: 
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a.    Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

Faktor Eksternal Kunci Bobot Peringkat 
Nilai 

Tertimbang 

Peluang 

1.   Pemberlakuan SNI  0,20 4 0,8 

2. Berlangsungnya globalisasi menuntut 

adanya harmonisasi standar bagi produk-

produk ekspor dan import  

0,10 1 0,1 

3. Langkanya tenaga industri yang 

menguasai teknologi keramik  

0,07 1 0,07 

4. berkembangnya teknologi nano dapat 

meningkatkan nilai tambah bahan baku 

lokal yang sangat signifikan 

0,15 2 0,3 

Sub Total 0,52     

Ancaman 

1.  meningkatnya kemampuan uji 

laboratorium pesaing 

0,15 3 0,45 

2.   Adanya LSPro yang memiliki ruang 

lingkup di bidang produk keramik akan 

menjadi pesaing serius bagi jasa LSPro 

Cencera 

0,25 3 0,75 

3.   keengganan industri untuk mengambil 

resiko dalam melahirkan inovasi 

0,08 1 0,08 

4.   Adanya layanan jasa pelatihan lainnya 

dibidang keramik 

0,10 2 0,2 

Sub Total 0,48   

TOTAL 1,00   2,75 
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EFE = 2,75  Kemampuan BBK untuk merespon faktor eksternal sedikit 

diatas rata-rata. 

Keterangan :   

-  Rating :   1   Kemampuan respon rendah  

        2   Kemampuan respon dibawah rata-rata 

        3   Kemampuan respon diatas rata-rata 

        4   Kemampuan respon baik 

- EFE rata-rata =  2,50  

- Rating : Seberapa efektif strategi BBK dalam merespon faktor tersebut. 

 

b.    Matriks Evaluasi Faktor Internal  (IFE) 

 

Faktor Internal Utama Bobot Peringkat 
Rata-Rata 

Tertimbang 

Kekuatan Internal 

1.   memiliki lahan dan bangunan gedung yang 

cukup luas 

0,05 1 0,05 

2.   memiliki lembaga sertifikasi yang terakreditasi 0,12 3 0,36 

3.   Memilikilab pengujian bahan dan produk 

keramik yang terakreditasi 

0,12 3 0,36 

4.   BBK merupakan lembaga litbang yang khusus 

bergerak dalam sektor industri keramik dan 

gelas 

0,10 4 0,4 

5.   memiliki fasilitas produksi berskala pilot untuk 

riset terapan,  dan peralatan teknologi keramik 

0,04 2 0,08 

6.   memiliki SDM teknis yang potensial untuk 

dikembangkan 

0,12 3 0,36 

    

Kelemahan Internal 

1.   Kualitas layanan  masih kurang memenuhi 

harapan pelanggan 

0,15 4 0,6 

2.   peralatan pendukung untuk kegiatan litbang 

keramik maju dan nano material masih belum 

0,15 4 0,6 
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memadai 

3.   penerapan sistem manajemen mutu yang 

belum konsisten dan efektif diterapkan 

disemua bagian/bidang 

0,07 2 0,14 

4. etos kerja pegawai masih rendah 0,08 3 0,24 

    

Sub Total 0,45   

TOTAL 1.00   3,19 

 

IFE = 3,19    Posisi internal yang cukup kuat. 

Keterangan :   

-  Rating :   1   Kelemahan mayor 

        2   Kelemahan minor 

        3   Kekuatan minor 

        4   Kekuatan mayor 

- IFE           < 2,50 : posisi internal lemah 

        >  2,50 : posisi internal kuat 

 

2.  Perumusan Strategi 

        a.   Matriks Kekuatan-Kelemahan Peluang-Ancaman (SWOT) 

 

Item Peluang Ancaman 

Kekuatan Use strengths to take 

advantage of opportunities 

Use strengths to avoid 

threats 

Kelemahan Overcoming weaknesses by 

taking advantage of 

opportunities 

Minimize weaknesses and 

avoid threats 
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KEKUATAN (STRENGTHS-S) KELEMAHAN (WEAKNESS-W) 

1.   memiliki lahan dan 
bangunan gedung yang 
cukup luas 

2.   memiliki lembaga sertifikasi 
yang  terakreditasi 

3.   Memiliki lab pengujian 
bahan dan produk keramik 
yang terakreditasi  

4.   BBK merupakan lembaga 
litbang yang khusus 
bergerak dalam sektor 
industri keramik dan gelas 

5.   memiliki fasilitas produksi 
berskala pilot untuk riset 
terapan, dan peralatan 
teknologi keramik 

6. memiliki SDM teknis yang 
potensial untuk 
dikembangkan 

1.   Kualitas layanan masih kurang 
memenuhi harapan pelanggan 

2.   peralatan pendukung untuk 
kegiatan litbang keramik maju 
dan nano material masih belum 
memadai 

3.   penerapan sistem manajemen 
mutu yang belum konsisten 
dan efektif diterapkan disemua 
bagian/bidang 

4.   etos kerja pegawai masih 
rendah 

 

PELUANG 
(OPPORTUNITIES-O) 

(SO) (WO) 

1.   Perberlakuan SNI wajib 
untuk komoditi keramik 

2.   berlangsungnya 
globalisasi menuntut 
adanya harmonisasi 
standar bagi produk-
produk ekspor dan 
import 

3.   Langkanya tenaga 
industri yang menguasai 
teknologi keramik 

4.   berkembangnya 
teknologi nano dapat 
meningkatkan nilai 
tambah bahan baku 
lokal yang sangat 
signifikan 

 

1. Memperluas ruang lingkup 
dan meningkatkan kualitas 
layanan jasa sertifikasi 

2. Meningkatkan kemampuan 
laboratorium pengujian dan 
kalibrasi, memperluas ruang 
lingkup akreditasi dan 
meningkatkan efektivitas 
penerapan sistem 
manajemen mutu 
laboratorium 

3.  Meningkatkan kompetensi 
SDM BBK dalam bidang 
teknologi keramik 

4. Meningkatkan pemenfatana 
hasil litbang yang diterapkan 
oleh industri 

5. Meningkatkan program 
pelatihan yang sesuai dengan 
kebutuhan industri 

1. Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas layanan jasa teknis 
BBK 

2. Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan BBK dalam 
menunjang pelayanan kepada 
industri 

3. Melengkapi peralatan 
laboratoriun riset terapan dan 
peralatan proses teknologi 
keramik 

4. Menerapkan sistem reward dan 
punishment berbasiskan kinerja 
pegawai. 

5. Meningkatkan efektivitas 
penerapan Sistem Manajemen 
Mutu di semua bagian/bidang 
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ANCAMAN (THREATS-T) (ST) (WT) 

1.   meningkatnya 
kemampuan uji 
laboratorium pesaing 

2.   adanya LSPro yang 
memiliki ruang lingkup di 
bidang produk keramik 
akan menjadi pesaing 
serius bagi jasa LSPro 
Cencera 

3.   keengganan industri 
untuk mengambil resiko 
dalam melahirkan 
inovasi 

1. Meningkatkan kemampuan 
laboratorium pengujian dan 
kalibrasi serta memperluas 
ruang lingkup akreditasi  

2. Memperluas ruang lingkup 
dan meningkatkan kualitas 
layanan jasa sertifikasi sistem 
mutu dan produk 

3. Meningkatkan pemanfaatan 
hasil litbang yang dapat 
diterapkan oleh industri 

4. Meningkatkan kompetensi 
SDM dalam bidang litbang 
keramik 
 

1. Meningkatkan kemampuan 
laboratorium baik dari segi 
SDM maupun peralatan serta 
meningkatkan ketepatan waktu 
layanan sesuai dengan standar 
pelayanan minimal 

2. Menambah ruang lingkup 
akreditasi lembaga sertifikasi 
produk dalam rangka 
pemberlakuaan SNI wajib 
produk keramik 

3. Meningkatkan kerjasama 
dengan industri terkait dengan 
penerapan hasil litbang 

 

 

b.   Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Hasil nilai total tertimbang yang dihasilkan masing-masing matriks EFE dan IFE 

secara berturut-turut adalah 2,75 dan 3.19. Kedua nilai ini menempatkan BBK pada posisi di 

Kuadran IV dari Matriks sebagaimana terlihat pada Gambar  berikut :   
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Dari table di atas maka dapat diambil beberapa alternative strategi, yaitu sebagai berikut: 

 

No Alternatif Strategi Seleksi 

1 Meningkatkan kualitas  layanan jasa teknis BBK 
 

1 

2 Meningkatkan kuantitas  layanan jasa teknis BBK 
 

2 

3 Meningkatkan kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi 
keramik 

3 

4 Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang yang diterapkan oleh 
industri 

4 

5 Meningkatkan  program pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan industri 

5 

6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang 
pelayanan kepada industri 

6 

7 Meningkatkan sarana prasarana peralatan laboratorium 
pengujian, kalibrasi, riset terapan dan peralatan proses teknologi 
keramik 

7 

 

Dari ketujuh alternative strategi yang dihasilkan kemudian dievaluasi  menggunakan QSP M 

(Quantitative Strategic Planning Matrix) sebagai berikut : 
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C.   Evaluasi Alternatif Strategi 

   
     

  Alternatif Strategi 

Faktor Bobot 1 2 3 4 5 6 7 

    AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

Faktor Internal                               

Kekuatan                               

a.  Memiliki lahan dan 
bangunan gedung yang cukup 
memadai 

0.02 2 0.04 2 0.04 2 0.04 3 0.06 1 0.02 1 0.02 4 0.08 

b.  Memiliki lembaga 
sertifikasi      terakreditasi 

0.08 4 0.32 4 0.32 2 0.16 2 0.16 2 0.16 3 0.24 3 0.24 

c.   Memiliki laboratorium 
pengujian yang terakreditasi 

0.06 4 0.24 4 0.24 3 0.18 4 0.24 2 0.12 3 0.18 3 0.18 

d.   BBK merupakan 
lembaga litbang yang khusus 
bergerak dalam sektor industri 
keramik & gelas 

0.08 4 0.32 2 0.16 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 3 0.24 

e.   Memiliki fasilitas 
produksi berskala pilot 

0.02 2 0.04 3 0.06 2 0.04 4 0.08 3 0.06 3 0.06 3 0.06 

f.   Memiliki SDM teknis 
yang terlatih, berpengalaman 
dan potensial untuk 
dikembangkan 

0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 4 0.24 4 0.24 4 0.24 1 0.06 

Kelemahan                               

a.   Layanan JPT BBK  belum 
memenuhi harapan/ memuaskan 
pelanggan 

0.08 4 0.32 4 0.32 2 0.16 3 0.24 4 0.32 2 0.16 3 0.24 

b.   Dukungan peralatan 
untuk litbang keramik maju dan 
nano material masih terbatas 

0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 4 0.24 2 0.12 2 0.12 4 0.24 

c.   penerapan sistem 
manajemen mutu yang belum 
konsisten dan efektif diterapkan 

0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15 4 0.2 2 0.1 
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disemua bagian/bidang 

d.  Etos kerja pegawai  
masih rendah 

0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15 2 0.1 2 0.1 

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Faktor Eksternal                               

Peluang                               

a.  Perberlakuan SNI wajib 
untuk komoditi keramik 

0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 2 0.16 4 0.32 3 0.24 

b.  Globalisasi perdagangan 
menuntut adanya lembaga 
penilai kesesuaian produk 

0.04 4 0.16 4 0.16 3 0.12 4 0.16 2 0.08 4 0.16 3 0.12 

c.   Langkanya tenaga ahli di 
bidang keramik 

0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12 3 0.12 4 0.16 2 0.08 1 0.04 

d.  Berkembangnya 
teknologi nano diyakini dapat 
meningkatkan nilai tambah 
bahan baku lokal secara 
signifikan 

0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12 4 0.24 3 0.18 2 0.12 4 0.24 

Ancaman                               

a.   Kemampuan uji 
laboratorium pesaing umumnya 
meningkat 

0.06 4 0.24 4 0.24 3 0.18 3 0.18 2 0.12 4 0.24 3 0.18 

b.   Adanya LSPro yang 
memiliki ruang lingkup sertifikasi 
di bidang keramik produk 
keramik dan gelas 

0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24 1 0.08 2 0.16 4 0.32 3 0.24 

c.   Keengganan industri 
untuk mengambil resiko dalam 
melakukan inovasi 

0.08 1 0.08 1 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 2 0.16 1 0.08 

Total 1   3.24   2.90   2.80   3.20   2.84   3.04   2.68 

Catatan : 
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Attractiveness Scores (AS) in the QSPM indicate how each factor is important or attractive to each alternative strategy (1 = 

not acceptable; 2 = possibly acceptable; 3 = probably acceptable; 4 = most acceptable; 0 = not relevant) 
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D. Strategi berdasarkan prioritas 

Tabel 4.9.  Hasil Penetapan Prioritas Strategi 

No Alternatif Strategi Score 

1 Meningkatkan kualitas  layanan jasa teknis BBK 
 

3,24 

2 Meningkatkan kuantitas  layanan jasa teknis BBK 
 

2,90 

3 Meningkatkan kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi 
keramik 

2,80 

4 Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang yang diterapkan oleh 
industri 

3,20 

5 Meningkatkan  program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

industri 

2,84 

6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang 
pelayanan kepada industri 

3,04 

7 Meningkatkan sarana prasarana peralatan laboratorium 
pengujian, kalibrasi, riset terapan dan peralatan proses teknologi 
keramik 

2,68 

 

Dengan menerapkan strategi – strategi tersebut diharapkan tujuan Renstra dan 

tujuan jangka panjang akan cepat tercapai yaitu:  

Meningkatkan kompetensi Balai Besar Keramik sehingga mampu menangani 

litbang terapan/ litbang penguasaan teknologi dan mampu memberikan layanan 

JPT yang memuaskan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

RENSTRA BBK TAHUN 2015-2019 

 

2. Matriks Renstra BBK Tahun 2015-2019 

3. Peta Strategi BBK 


