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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Kondisi Umum 

 

Berdasarkan data di Kementerian Perindustrian, terdapat 84 perusahaan 

pulp dan kertas di Indonesia. Indonesia berada di peringkat ke-9 untuk produsen 

pulp terbesar di dunia serta posisi ke-6 untuk produsen kertas terbesar di dunia. 

Industri pulp dan kertas memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

perekonomian nasional.Berdasarkan kinerja ekspornya, industri kertas berhasil 

menduduki peringkat pertama dan industri pulp peringkat ketiga untuk ekspor 

produk kehutanan selama tahun 2011-2017 (sumber : kontan.co.id) 

Industri pulp dan kertas merupakan salah satu industri andalan penghasil 

devisa negara dari sektor non migas yang memberikan dampak positif dalam 

penyediaan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 

serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Oleh karena itu Industri 

Pulp dan Kertas menjadi salah satu industri prioritas dalam program pemerintah 

untuk percepatan pembangunan industri di Indonesia. 

Indonesia memiliki 70 juta ha Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari jumlah 

tersebut hanya ada 10 juta ha HTI yang mendapat izin beroperasi, namun yang 

dikelola baru sebanyak 3,5 juta ha. Masih ada HTI 6,5 juta ha yang berpotensi 

dikelola untuk meningkatkan produksi bahan baku pulp dan kertas (Industri, 

2015) 

Industri pulp dan kertas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar 

untuk berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena 
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potensi produksinya yang cukup besar saat ini serta meningkatnya konsumsi 

kertas dunia. Pertumbuhan konsumsi kertas pada tahun 2019 diprediksi akan 

meningkat, apalagi dengan diselenggarakannya pemilu serentak tahun 2019. 

Berdasarkan kode HS (Harmonizing System) yang digunakan untuk 

standard pengkodean pada perdagangan internasional, produk pulp dan kertas 

dimasukkan ke dalam kode HS 47 dan 48.  

 HS 47 : Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered 

(waste and scrap) paper or paperboard 

 HS 48 : Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of 

paperboard 

Selama 10 tahun terakhir, kinerja ekspor produk pulp mengalami 

peningkatan. Sementara di sisi impor juga tidak jauh berbeda dengan ekspor. 

Berikut adalah kinerja ekspor-impor produk pulp Indonesia tahun 2009 – 2018. 

Tabel 1.1 Ekspor-Impor Pulp Indonesia (Kode HS.47) 

Tahun 

Nilai (USD.000) 

Ekspor Impor Balance 

2009     31.027.815      34.307.917  -  3.280.102  

2010     44.066.855      49.662.904  -  5.596.049  

2011     49.898.880      57.302.849  -  7.403.969  

2012     44.378.252      49.750.185  -  5.371.933  

2013     45.468.256      50.924.600  -  5.456.344  

2014     46.345.373      51.981.381  -  5.636.008  

2015     44.107.394      50.804.965  -  6.697.571  

2016     42.727.718      48.372.667  -  5.644.949  

2017     47.786.357      55.691.570  -  7.905.213  

2018     55.602.136      64.684.145  -  9.082.009  

Sumber : trademap (diolah) 

Untuk melihat tren kinerja ekspor-impor produk pulp Indonesia, dapat 

dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini. 
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Gambar 1.1 : Tren  Ekspor-Impor Pulp Indonesia Tahun 2009-2018 

Sumber : Trademap.org, diolah 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kinerja ekspor pulp Indonesia 

sempat mengalai penurunan pada tahun 2009, hal ini sebagai akibat dari krisis 

global. Tren ekspor cenderung naik, sementara untuk impor juga cenderung naik 

pada sepuluh tahun terakhir. Secara keseluruhan, selama sepuluh tahun 

terakhir, impor produk pulp lebih tinggi daripada ekspor. Hal ini menyebabkan 

neraca perdagangan negatif. 

Sementara itu, untuk produk kertas, kinerja ekspor masih bagus 

dibandingkan dengan impor. Data ekspor-impor pada tahun 2009-2018 disajikan 

pada table 1.2 dan gambar 1.2. 
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Tabel 1.2 Ekspor-Impor Produk Kertas Indonesia (Kode HS.48) 

Tahun 
Nilai (USD.000) 

Ekspor Impor Balance 

2009  152.989.398   157.301.232  -  4.311.834  

2010  170.082.597   173.616.310  -  3.533.713  

2011  189.464.965   191.811.463  -  2.346.498  

2012  167.072.088   172.715.248  -  5.643.160  

2013  172.352.967   175.008.879  -  2.655.912  

2014  174.654.982   178.292.988  -  3.638.006  

2015  157.188.037   158.627.615  -  1.439.578  

2016  154.070.279   156.486.544  -  2.416.265  

2017  161.972.517   164.753.272  -  2.780.755  

2018  175.580.152   177.488.487  -  1.908.335  

Sumber : trademap 

Secara keseluruhan, kinerja selama sepuluh tahun terakhir cenderung 

menurun karena neraca perdagangannya negatif. Sedangkan untuk tren ekspor-

impor produk kertas sebagaimana disajikan pada gambar 1.2 

 

Gambar 2.2 : Tren  Ekspor-Impor Produk Kertas Indonesia Tahun 2009-2018 

Sumber : Trademap.org, diolah 
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Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) memiliki peran yang cukup penting 

dalam   meningkatkan daya saing industri pulp dan kertas nasional. BBPK 

menjadi mitra strategis industri pulp dan kertas dalam penyediaan jasa riset di 

bidang pulp, kertas dan lingkungan, memberikan layanan pengujian, kalibrasi, 

sertifikasi, standardisasi serta pelatihan SDM bidang pulp dan kertas. Peran 

BBPK diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan jasa teknis kepada industri, 

diantaranya : 

a. Kegiatan pelayanan riset untuk memberikan solusi terhadap 

permasalahan di industri seperti pemanfaatan bahan baku pulp kertas, 

daur ulang kertas bekas, maupun pengolahan limbah industri. 

b. Memperkuat daya saing industri dengan menyediakan pelayanan jasa 

sertifikasi produk dan sertifikasi ekolabel bagi komoditi pulp dan kertas 

c. Memberikan layanan pengujian (air, kertas dan udara) dan kalibrasi 

peralatan. 

d. Peningkatan capacity building SDM industri dengan layanan jasa 

pelatihan. 

e. Memberikan jasa konsultansi dalam rangka pengendalian mutu produk, 

proses, dan lingkungan, serta pemecahan masalah di industri 

f. Layanan perumusan standar. 

Jumlah order/kerjasama yang dilaksanakan oleh BBPK pada tahun 2018, 

dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini. 
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Tabel 1.3. Jumlah Order Tahun 2018 

No Sumber Penerimaan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % 

1 Kerjasama Litbang 1.004.000.000  1.152.402.000  114.78 

2 Pelatihan  218.000.000   271.100.000  124.36 

3 Pengujian  1.069.000.000  1.066.295.000  99.75 

4 Standardisasi 155.000.000  142.503.500  91.94 

5 Kalibrasi  199.000.000  91.710.000  46.09 

6 Konsultansi 105.000.000   197.270.000  187.88 

7 Sertifikasi 350.000.000  464.545.000  132.73 

  
Jumlah  3.100.000.000  3.385.825.500  109.22 

 

 

I.2 Potensi dan Permasalahan  

 

I.2.1 Potensi BBPK 

 

BBPK memiliki sarana laboratorium riset pulp, kertas, derivat selulosa 

dan lingkungan, sarana laboratorium pengujian dan kalibrasi, serta sarana 

penunjang seperti sarana perpustakaan, sarana teknologi informasi, serta 

sarana utilitas. 

Laboratorium di BBPK terdiri dari beberapa laboratorium yaitu: 

1. Lab riset pulp 

a. lab bahan baku 

b. lab morfologi serat 

c. lab analisis komponen kimia 

d. lab pemasakan dan pemutihan pulp 

e. lab komposisi kimia dan lindi hitam 
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f. lab pulp plant 

g. lab pilot plant 

2. Lab riset kertas 

a. lab stock preparation 

3. Lab riset lingkungan 

a. lab pengolahan air limbah 

b. lab mikrobiologi 

c. lab toksikologi 

4. Lab derivat selulosa 

5. Lab Pengujian 

a. Lab Air 

b. Lab Kertas 

c. Lab Udara 

d. Lab Kalibrasi 

6. Lab lainnya 

a. lab uji AOX 

b. Ruang simpan bahan kimia 

 

Potensi kelembagaan yang dimiliki oleh BBPK yaitu bahwa BBPK telah 

menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 : 2015 untuk ruang lingkup : 

(1) Pelayanan Jasa Riset  

(2) Pelayanan Jasa Pelatihan dan Alih Teknologi   

(3) Pelayanan Jasa Konsultansi 

di bidang Industri Pulp, Kertas, dan Lingkungan.  

Selain itu, BBPK menerapkan ISO/IEC 17025:2017 untuk sistem mutu di 

laboratorium uji dan kalibrasi serta diterapkannya sistem pranata litbang 
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KNAPPP untuk menjamin kualitas pelaksanaan litbang di BBPK. Selain itu, 

BBPK juga memiliki Lembaga Sertifikasi Ekolabel sesuai Pedoman KAN 801:2004 

dan Lembaga Sertifikasi Produk sesuai Pedoman SNI ISO/IEC 17065:2012. 

BBPK telah mengintegrasikan dua sistem manajemen mutu SNI ISO 

9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang telah berlangsung secara terpisah serta 

mangakomodir versi terbaru yaitu SNI ISO 9001:2015. Tujuannya adalah untuk 

efisiensi implementasi sistem, merampingkan struktur organisasi, dan 

memudahkan proses monitoring dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan 

penjelasan pada persyaratan standar internasional sistem manajemen 

laboratorium ISO/IEC 17025 : 2017. Persyaratan tersebut mengharuskan sebuah 

organisasi atau lembaga untuk menerapkan prinsip-prinsip sistem manajemen 

mutu SNI ISO 9001 di dalam mengimplementasikan sistem manajemen 

laboratorium ISO/IEC 17025. 

Dalam rangka untuk dapat ikut berperan dalam kegiatan litbang nasional 

maupun internasional, terutama pengakuan kompetensi litbang serta 

mendukung industri pulp dan kertas pada umumnya untuk meningkatkan 

kualitas melalui litbang iptek, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mengajukan 

akreditasi pranata litbang ke KNAPPP. Pranata Penelitian dan Pengembangan 

adalah suatu unit kerja yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan 

(litbang) dalam bidang tertentu atau yang spesifik, baik dalam bidang ilmu 

teknik, ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan soisial. KNAPPP 

adalah Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan yang 

dibentuk oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) melalui 

Keputusan Menteri nomor 91/M/Kep/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001, yang 

mempunyai tugas membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam 

pengawasan mutu dan efisiensi seluruh pranata litbang yang ada di Indonesia 
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selain itu untuk mendapatkan gambaran kemampuan nasional dalam 

melakukan kegiatan litbang di Indonesia. 

I.2.2 Permasalahan 

Balai Besar Pulp dan Kertas memiliki peranan yang sangat penting 

khususnya pada industri Pulp dan Kertas. Namun dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya terhambat karena bencana banjir yang terjadi di daerah 

sekitar kantor BBPK. BBPK berbatasan langsung dengan Sungai Citarum yang 

menjadi sumber utama penyebab banjir di daerah Bandung bagian selatan. BBPK 

berada pada daerah rawan banjir karena tepat berada di tepi Sungai Citarum. 

Daerah di sekitar Sungai Citarum (Kecamatan Dayeuhkolot dan sekitarnya) 

termasuk area rawan bencana banjir. 

Banjir mulai melanda BBPK sejak tahun 1986. Dari tahun ke tahun, luapan 

Sungai  Citarum semakin membesar yang mengakibatkan banjir parah di area 

kantor. BBPK mengalami banjir dari mulai genangan yang kecil dengan 

ketinggian kurang dari setengah meter hingga banjir besar yang merendam area 

kantor dengan ketinggian mencapai 2 meter.  

Walaupun upaya penanggulangan telah dilakukan, dari tahun ke tahun 

saat terjadi banjir, ketinggian air di areal kantor terus meningkat dan kerugian 

akibat kerusakan yang dialami semakin besar. Kerugian meteril berupa 

rusak/hilangnya aset negara mencapai miliaran rupiah selama banjir di BBPK. Di 

lain pihak, banjir yang melanda BBPK menurunkan reputasi BBPK di hadapan 

pelanggan karena terganggunya pelayanan jasa teknis dan hal ini berakibat 

menurunkan jumlah pelanggan dan mengurangi daya saing BBPK dalam 

memberikan pelayanan kepada dunia industri. 
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Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya alokasi dana yang 

diberikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BBPK. Alokasi dana 

BBPK bersumber dari Dana APBN baik Rupiah Murni maupun PNBP 

(Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dana Rupiah Murni merupakan sumber 

dana bagi BBPK yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sedangkan PNBP 

merupakan sumber dana yang diperoleh dari hasil Pelayanan Jasa yang 

dilaksanakan oleh BBPK kepada masyarakat pengguna jasa dengan tarif sesuai 

peraturan yang telah ditetapkan. Proporsi dana PNBP masih jauh lebih kecil 

daripada dana Rupiah Murni. Salah satu penyebabnya karena pendapatan yang 

masih rendah sebagai akibat belum adanya SNI wajib pada komoditi pulp dan 

kertas. 
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN BBPK 

 

II.1 Visi BBPK 2020-2024 

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk 

periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 

20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi 

Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib 

mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.  

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: 

“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong”. 

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya 

apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri 

yang berdaya saing. Peran BBPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

untuk mendukung industri yang maju dan berdaya saing yaitu dengan 

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan 

pelayanan jasa teknis. 

II.2 Misi BBPK 2020-2024 

Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tertuang dalam sembilan 

program aksi. Berdasarkan hal tersebut, program aksi yang terkait langsung 

dengan fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang-
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undangan kepada Kementerian Perindustrian yakni “Struktur Ekonomi yang 

Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” yang dijabarkan dalam 6 (enam) buah 

subprogram yaitu: 

a) Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang 

Berlandaskan Pancasila 

b) Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur 

c) Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya 

untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0. 

d) Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru 

e) Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal 

f) Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan 

Sebagai lembaga litbang di bawah Kementerian Perindustrian, maka 

BBPK dapat memberikan peran dalam pencapaian misi Presiden dan Wakil 

Presiden berikut ini : 

1. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur 

2. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya 

untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0. 

 

II.3 Tujuan BBPK 2020-2024 

Sesuai visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih, serta RPJMN 2020-2024, maka tujuan pembangunan industri adalah 

meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional, dengan 

indikator tujuan sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 

ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024; 
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b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 

ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024; 

c. Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 

juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024; dan 

d. Nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas pada tahun 2020 

ditargetkan sebesar US$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US$ 181,6 Miliar 

pada tahun 2024. 

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pertumbuhan industri dan 

peningkatan kontribusi industri terhadap PDB maka ditetapkan tujuan BBPK 

yaitu Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing 

dan kemandirian industri pengolahan non migas, dengan indikator kinerja: 

1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan 

perusahaan industri/badan usaha 

2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket 

teknologi/supervisi/ konsultasi 

II.4 Indikator Kinerja Utama 

Tujuan BBPK yaitu Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka 

mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas. 

Indikator Kinerja Utama dari tujuan tersebut adalah : 

1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan 

perusahaan industri/badan usaha 

2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket 

teknologi/supervisi/ konsultasi 

Adapun target selama lima tahun adalah sebagai berikut: 
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Indikator Kinerja Utama Satuan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Persentase hasil 
riset/inovasi lima tahun 

terakhir yang 

dimanfaatkan perusahaan 
industri/badan usaha 

Persen 11 10 10 10 10 

2 Perusahaan 

industri/badan usaha 

yang memanfaatkan paket 

teknologi/supervisi/ 
konsultasi 

Perusahaan/ 

badan usaha 

(akumulasi) 

1 2 4 6 8 

 

II.5 Sasaran BBPK 2020-2024 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BBPK dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu yang lebih pendek dari 

tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran 

adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada 

tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat 

capaiannya (target) masing-masing. 

Untuk mengukur pencapaian tujuan selama lima tahun, dijelaskan pada 

sasaran strategis. Sasaran Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2020-2024 

disusun berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian, Sasaran 

Strategis Unit Eselon 1, serta kesesuaian dengan tugas, pokok dan fungsi 

(tupoksi) Balai Besar Pulp dan Kertas.  
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Peta Strategi BBPK 2020-2024 
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Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Strategis /  

Sasaran Program /  
Sasaran Kegiatan / IKU / IK 

Satuan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas 

SK1 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas 

  1 Persentase hasil riset/inovasi 

lima tahun terakhir yang 

dimanfaatkan perusahaan 
industri/badan usaha 

Persen 11 10 10 10 10 

  2 Perusahaan industri/badan 
usaha yang memanfaatkan 

paket teknologi/supervisi/ 

konsultasi 

Perusahaan/ 
badan usaha 

(akumulasi) 

1 2 4 6 8 

SK2 Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 

  1 Persentase litbangyasa yang 
memanfaatkan teknologi 4.0 

dibandingkan total litbangyasa 

pada tahun berjalan 

Persen 0 0 0 0 0 

SK3 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang 

berdaya saing dan berkelanjutan 
  

  1 Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap  layanan jasa industri 

Indeks 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

  2 Proporsi riset berbasis 

kerjasama/kolaborasi 

Persen 91 91 91 91 91 

  3 Wirausaha Industri  (WI) yang 

berhasil diinkubasi 

Persen 20 20 20 20 20 

SK4 Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 

  1 Rata-rata Indeks Profesionalitas 

ASN 

Indeks 71 71 71 71 71 
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Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Strategis /  

Sasaran Program /  
Sasaran Kegiatan / IKU / IK 

Satuan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

  2 Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 80 

SK5 Membangun sistem manajemen 

  1 Proporsi keberhasilan 

surveillance/sertifikasi sistem 

manajemen dari sistem 
manajemen yang dimiliki 

Persen 100 100 100 100 100 

SK6 Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 

  1 Nilai minimal tingkat maturitas 
pengendalian internal (SPIP) 

Nilai 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

  2 Nilai minimal akuntabilitas 
kinerja 

Nilai 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 

  3 Nilai minimal laporan keuangan Nilai 90 90 90 90 90 

SK7 Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik 

  1 Rata-rata Indeks sarana 

prasarana litbangyasa  

Indeks 80 80 80 80 80 

  2 Rata-rata Indeks sarana 

prasarana layanan publik  

Indeks 95 95 95 95 95 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi 

 

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk 

meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam 

pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya tersebut digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar 

dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang 

inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung 

sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. 

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, 

yaitu:  

(1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan  

(2) peningkatan nilai tambah ekonomi.  

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan 

kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor 

industri pengolahan nonmigas. Sektor industry pengolahan nonmigas 

memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan 

menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian 

Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai 

hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018. 
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Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada 

pembangunan sepuluh industri prioritas sebagai berikut: 

1) industri pangan (makanan dan minuman); 

2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; 

3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; 

4) industri alat transportasi; 

5) industri elektronika dan telematika/ICT; 

6) industri pembangkit energi; 

7) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri; 

8) industri hulu agro; 

9) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan 

10) industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. 

Berdasarkan sepuluh industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi 

Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada lima sektor industri, yaitu: 

1) industri makanan dan minuman; 

2) industri tekstil dan busana; 

3) industri otomotif; 

4) industri kimia; dan 

5) industri elektronika. 

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun 

berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, 

melalui kebijakan pembangunan sector industri, yaitu: 

1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri; 

2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; 

3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; 

4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri; 

5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal; 

6) Kebijakan Reformasi Birokrasi. 
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Terkait enam kebijakan tersebut di atas, BBPK mempunyai peran pada: 

1. Peningkatan peran litbang BBPK dalam membantu permasalah 

industri 

2. Layanan jasa Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dalam rangka 

pemenuhan standar bagi industri khususnya di bidang pulp, kertas 

dan lingkungan 

3. Layanan jasa pelatihan SDM industri, konsultansi, alih teknologi dan 

inkubasi dalam rangka transfer knowledge dan meningkatkan daya 

saing SDM Industri 

4. Proaktif dalam penyusunan rancangan Standard Nasiona Indonesia di 

bidang pulp, kertas dan lingkungan 

 

III. 2 Kerangka Kelembagaan  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 42 Tahun 2006 mengenai 

Organisasi dan Tata Kerja, BBPK terdiri dari : 

A. Bagian Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK. 

 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program, evaluasi  dan laporan; 

b. pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara; 

c. perencanaan, pengembangan dan  pelaksanaan urusan kepegawaian; 

d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah 

tangga, keamanan, serta urusan perlengkapan, pemeliharaan dan 

perawatan. 
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B. Bidang Pengembangan Jasa Teknik 

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan 

pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

informasi. 

 Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, 

kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar; 

b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; 

dan 

c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan 

perpustakaan. 

 

C. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi 

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan 

kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana 

dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, 

serta penyusunan dan penerapan standar produk industri pulp dan kertas. 

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 

teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa; 

b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp,  kertas dan 

derivat selulosa; dan 

c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan,  

penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat 

selulosa. 
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D. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi 

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk 

industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, 

serta produk dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, 

melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan 

menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, 

kertas dan derivat selulosa; 

b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, 

keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan 

sertifikasi, evaluasi hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan 

laporan hasil sertifikasi dan memelihara sistem sertifikasi; 

c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin 

dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat 

kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan 

kegiatan kalibrasi. 

E. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi 

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas 

melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih 

teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan 

penanggulangan pencemaran industri. 

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri 

pulp, kertas dan derivat selulosa; 
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b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri 

pulp, kertas dan derivat selulosa; 

c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan 

perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran 

industri. 

F. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional 

sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional 

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok 

jabatan fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala BBPK. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA 

PENDANAAN 

IV.1 Target Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Strategis /  

Sasaran Program /  

Sasaran Kegiatan / IKU 
/ IK 

Satuan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas 

SK1 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan 

kemandirian industri pengolahan non migas 

  1 Persentase hasil 
riset/inovasi lima 

tahun terakhir yang 

dimanfaatkan 
perusahaan 

industri/badan usaha 

Persen 11 10 10 10 10 

  2 Perusahaan 

industri/badan usaha 

yang memanfaatkan 
paket 

teknologi/supervisi/ 

konsultasi 

Perusahaan/ 

badan usaha 

(akumulasi) 

1 2 4 6 8 

SK2 Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making 

Indonesia 4.0 

  1 Persentase litbangyasa 

yang memanfaatkan 
teknologi 4.0 

dibandingkan total 

litbangyasa pada 
tahun berjalan 

Persen 0 0 0 0 0 

SK3 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi 
industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 

  

  1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat  terhadap  
layanan jasa industri 

Indeks 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

  2 Proporsi riset berbasis 
kerjasama/kolaborasi 

Persen 91 91 91 91 91 

  3 Wirausaha Industri  

(WI) yang berhasil 

diinkubasi 

Persen 20 20 20 20 20 

SK4 Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 

  1 Rata-rata Indeks 

Profesionalitas ASN 

Indeks 71 71 71 71 71 

  2 Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 80 
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Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Strategis /  

Sasaran Program /  

Sasaran Kegiatan / IKU 

/ IK 

Satuan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

SK5 Membangun sistem manajemen 

  1 Proporsi keberhasilan 
surveillance/sertifikasi 

sistem manajemen 

dari sistem 

manajemen yang 
dimiliki 

Persen 100 100 100 100 100 

SK6 Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 

  1 Nilai minimal tingkat 
maturitas 

pengendalian internal 

(SPIP) 

Nilai 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

  2 Nilai minimal 

akuntabilitas kinerja 

Nilai 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 

  3 Nilai minimal laporan 
keuangan 

Nilai 90 90 90 90 90 

SK7 Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik 

  1 Rata-rata Indeks 

sarana prasarana 
litbangyasa  

Indeks 80 80 80 80 80 

  2 Rata-rata Indeks 
sarana prasarana 

layanan publik  

Indeks 95 95 95 95 95 

 

 

IV.2 Kerangka Pendanaan  

 

Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Strategis /  

Sasaran Program /  
Sasaran Kegiatan / IKU / 

IK 

Satuan 

Indikasi Alokasi (dalam milyar rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan 

Kertas 

     

18,90  

      

22,59  

       

23,44  

       

23,44  

       

23,44  

SK1 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam 
rangka mendukung daya saing dan 

kemandirian industri pengolahan non 

migas 

     
18,90  

      
22,59  

       
23,44  

       
23,44  

       
23,44  

  1 Persentase hasil 
riset/inovasi lima 

tahun terakhir yang 

dimanfaatkan 

perusahaan 
industri/badan usaha 

Persen 1 1,2 1,3 1,4 1,5 
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Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Strategis /  

Sasaran Program /  

Sasaran Kegiatan / IKU / 

IK 

Satuan 

Indikasi Alokasi (dalam milyar rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

  2 Perusahaan 
industri/badan usaha 

yang memanfaatkan 

paket 
teknologi/supervisi/ 

konsultasi 

Perusahaan/ 
badan usaha 

(akumulasi) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

SK2 Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 

untuk penguatan implementasi Making 

Indonesia 4.0 

          

  1 Persentase litbangyasa 
yang memanfaatkan 

teknologi 4.0 

dibandingkan total 
litbangyasa pada 

tahun berjalan 

Persen           

SK3 Terselenggaranya urusan pemerintahan 

di bidang litbangyasa dan standardisasi 

industri untuk mendukung industri yang 
berdaya saing dan berkelanjutan 

  

          

  1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat  terhadap  

layanan jasa industri 

Indeks           

0,3  

           

0,4  

            

0,4  

            

0,5  

           

0,6  

  2 Proporsi riset berbasis 

kerjasama/kolaborasi 

Persen           

1,6  

           

1,6  

            

1,6  

            

1,6  

           

1,6  

  3 Wirausaha Industri  

(WI) yang berhasil 
diinkubasi 

Persen           

0,1  

           

0,1  

            

0,1  

            

0,1  

           

0,1  

SK4 Meningkatkan kompetensi SDM dan 
budaya kerja 

          

  1 Rata-rata Indeks 
Profesionalitas ASN 

Indeks 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 

  2 Nilai disiplin pegawai Nilai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

SK5 Membangun sistem manajemen           

  1 Proporsi keberhasilan 

surveillance/sertifikasi 

sistem manajemen 
dari sistem 

manajemen yang 

dimiliki 

Persen 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 

SK6 Memperkuat akuntabilitas kinerja 
organisasi 

  
        

  1 Nilai minimal tingkat 

maturitas 

pengendalian internal 
(SPIP) 

Nilai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



23 | H a l   
 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Strategis /  

Sasaran Program /  

Sasaran Kegiatan / IKU / 

IK 

Satuan 

Indikasi Alokasi (dalam milyar rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

  2 Nilai minimal 
akuntabilitas kinerja 

Nilai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  3 Nilai minimal laporan 
keuangan 

Nilai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

SK7 Memperkuat sarana prasarana 
litbangyasa dan layanan publik 

  
        

  1 Rata-rata Indeks 

sarana prasarana 

litbangyasa  

Indeks 2,3 5,39 5,94 5,44 5,04 

  2 Rata-rata Indeks 

sarana prasarana 
layanan publik  

Indeks 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis BBPK Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada 

RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 

2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Renstra Kementerian Perindustrian 

dan Rencana Strategis BPPI. 

Renstra merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK dalam 

mewujudkan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Indonesia 

yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia 

menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. 

Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan 

kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia 

untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan 

lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri 

melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di 

dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan 

implementasi industri 4.0diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Visi pemerintah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi 

pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan 

energi yang memadai dan nilai tambah hasil industri untuk mendukung 

industrialisasi; 2) Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 untuk 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan 
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keberlanjutan industri nasional; 3) Peningkatan ekonomi rakyat yang didukung 

integrasi industri dengan ekonomi kreatif; 4) Meningkatkan produktivitas dan 

daya saing SDM; dan 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi 

dan pemerataan wilayah. 

Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan 

jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan. 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut : 1) Melaksanakan 

litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan. 

2)Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan 

lingkungan 

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di BBPK sesuai renstra BBPK 

2020-2024 ditentukan tidak hanya oleh internal Balai saja, namun juga ditentukan 

oleh seluruh stakeholder yang meliputi internal Balai, Eselon 1 BPPI, Kebijakan 

Kementerian Perindustrian, masyarakat industri, akademisi  dan masyarakat 

luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


