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KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN 

 

Kementerian Negara/Lembaga   : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 

Unit Eselon I   : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  

Program : Program Penelitian dan Pengembangan Industri 

Hasil : Mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif 

melalui perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di 

sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di 

bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Unit Eselon II/Satker : Balai Besar Keramik 

Kegiatan : Layanan Manajemen Satker 

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya layanan manajemen untuk mendukung 

peningkatan kinerja dan pencapaian target output dan 

outcome BBK 

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Layanan 

Volume : 1 

 

I.     Latar Belakang 

1.   Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

a. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.  

b. Peraturan Presiden (Perpres) No. : 28 Tahun 2009 tentang ”Kebijakan 

Pembangunan Industri Nasional” Bab VII, Pasal 1, 2, 3 dan 4.  

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengenai Pengendalian dan Evaluasi terhadap 

pelaksanaan rencana pembangunan 

d. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-

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

e. Renstra Balai Besar Keramik Periode Th. 2015 – 2019. 

 

2. Gambaran Umum 

Balai Besar Keramik (BBK) merupakan institusi litbang di bawah Badan 

Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian yang 
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mempunyai visi menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan jasa 

teknologi keramik di Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka 

layanan jasa teknologi yang dapat diberikan adalah bidang penelitian dan 

pengembangan, pelatihan, pengujian bahan baku dan produk, standarsasi, 

sertifikasi, konsultansi dan perekayasaan peralatan industri keramik untuk 

melayani industri keramik di seluruh Indonesia. 

Untuk lebih meningkatkan peran BBK dalam pembangunan khususnya di sektor 

industri keramik sesuai dengan tupoksinya, Balai Besar Keramik terus berusaha 

untuk mengembangkan kemampuannya melalui peningkatan kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pelayanan jasa teknis dalam bidang keramik. 

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah pengembangan sumber 

daya (Resources), kapabilitas (Capability), dan perencanaan/strategi 

(Planning/Strategy).  Pengelolaan sumber daya manusia yang baik yang dimulai 

dari perencanaan dan pengadaan  sumber daya manusia yang tepat dan sesuai 

kebutuhan(recruitment or hiring planning), penempatan sumberdaya manusia 

yang tepat sesuai dengan kompetensi dan bakat yang dimilikinya (placement; the 

right man on the righ place), pelatihan dan pengembangan kemampuan, 

pengembangan karir (development of professional careers), dan evaluasi kinerja 

akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh BBK. 

Selain pengelolaan sumber daya manusia, aktivitas perencanaan/strategi serta 

monitoring dan evaluasi yang terencana, terarah dan komprehensif akan sangat 

mendukung kelancaran roda organisasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

yang baik diharapkan dapat menghasilkan suatu analisis dan telaahan yang 

tajam dan berkualitas untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan, perencanaan 

dan kebijakan selanjutnya untuk mewujudkan good governance.  

Di samping itu akuntabilitas pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang 

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat 

merupakan suatu kunci untuk meningkatkan kualitas layanan BBK kepada 

masyarakat industri di seluruh Indonesia.  
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II.  Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dari kegiatan ini secara langsung adalah pegawai Balai Besar 

Keramik dan secara tidak langsung adalah masyarakat umum pengguna jasa  Balai 

Besar Keramik. 

 

III.  Strategi Pencapaian Keluaran  

1. Metode Pelaksanaan 

A. Kegiatan yang berhubungan dengan Penyusunan Program dan Evalap: 

 Penyusunan Rencana Teknis 

 Review dan Penyusunan Renstra 

 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

 Monitoring,  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

 Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) 

B. Kegiatan Pengembangan SDM 

 Peningkatan optimalisasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian 

C.    Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 

 Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

 Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK BMN) 

 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

A. Kegiatan yang berhubungan dengan Penyusunan Program dan Evalap 

tahapannya: 

1)  Penyusunan Rencana Teknis: 

- Penyusunan Perjanjian Kinerja BBK  

- Penyusunan Proposal PNBP 

- Penyusunan Usulan kegiatan 

- Pengajuan dan pembahasan pagu anggaran 

- Penyusunan Dokumen Rentis 

- Penyusunan laporan kegiatan 

2)   Review dan Penyusunan Renstra 

- Penyiapan bahan Renstra 

- Review Renstra sebelumnya dan penyusunan draft Renstra  
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- Pembahasan draft Renstra 

- Penyusunan dan penetapan draft Renstra 

- Penyusunan laporan kegiatan 

3)  Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

- Penyusunan peta risiko kegiatan 

- Pemantauan dan evaluasi peta risiko  

- Studi banding dan konsultansi 

- Penilaian SPIP 

- Penyusunan laporan kegiatan 

4)  Monitoring,  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

- Pengumpulan bahan monev 

- Penyusunan laporan triwulan I, II, III dan IV  

- Konsinyering monev semester I dan semester II  

- Penyusunan LAKIP 

- Penyusunan laporan kegiatan 

5)  Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK)  

- Pemutakhiran kondisi pada 6 komponen pengungkit 

- Pemantauan dan evaluasi pencapaian target 

- Penyampaian laporan aduan masyarakat, whistle blowing dan 

gratifikasi pada tim ZI Kemenperin 

- Penialain ZI internal 

- Penyusunan laporan kegiatan 

 

B.  Kegiatan yang berhubungan dengan Pengembangan SDM  

- Workshop, temu teknis dan sosialisasi peraturan kepegawaian 

- Pengelolaan administrasi jabatan fungsional, usulan gaji dan tunjangan, 

serta mutasi pengawai 

- Konsultasi kepegawaian 

- Penyelanggaraan diklat PIM dan magang industri 

- Penyusunan laporan kegiatan 

 

C.   Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 

1)   Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
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- Rekonsiliasi internal BMN dan SAI 

- Rekonsiliasi SAI dan KPPN 

- Penyusunan laporan keuangan 

2)   Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK BMN) 

- Rekonsiliasi internal BMN dan SAI 

- Rekonsiliasi BMN dan KPKNL 

- Penyusunan laporan BMN 

- Penetapan status dan penghapusan BMN 

 

 

IV.   Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kegiatan Layanan Manajemen Satker adalah selama 10 

(sepuluh) bulan. 

 

VI.  Biaya Yang Diperlukan 

Biaya  yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar                               

Rp. 492.880.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan 

puluh ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri 

dalam Rencana anggaran Biaya (RAB). 

 

 

 
Bandung,     November 2019 
Kepala Balai Besar Keramik 

 

 

 

 
Dr. Gunawan,S.Si, M.Eng. 

NIP. 197106211997011001 
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