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KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami
telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Resntra) Balai Besar Pulp dan
Kertas (BBPK) Tahun 2021-2024. Dokumen renstra ini menjadi pedoman
penyusunan kegiatan dan anggaran di lingkungan BBPK yang merupakan
turunan dari Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri,
Kementerian Peridustrian.
Dokumen Renstra BBPK terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan,
sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka kelembagaan, dan target
kinerja. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi gambaran
akan kondisi umum, potensi dan permasalahan Pada Bab II disajikan visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis BBPK sebagai turunan dari BSKJI. Bab III
menjelaskan arah kebijakan, strategi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi BBPK. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja dan pendanaan.
Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini.
Semoga renstra BBPK dapat menjadi acuan dalam pengembangan balai
kedepan, sehingga dapat meningkatkan peran BBPK di industri pulp dan kertas.

Bandung,

Desember 2021

Kepala,

Saiful Bahri
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BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Kondisi Umum
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. Industri pulp dan kertas
memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Oleh
karena itu Industri Pulp dan Kertas menjadi salah satu industri prioritas dalam
program pemerintah untuk percepatan pembangunan industri di Indonesia.
Berdasarkan data di Kementerian Perindustrian, sampai saat ini, sudah
ada 84 perusahaan pulp dan kertas di Indonesia. Kapasitas produksi pulp
Indonesia sebesar 11 juta ton per tahun dan produksi kertas 16 juta ton per
tahun. PDB industri pulp dan kertas tumbuh setiap tahun. Berdasarkan kinerja
ekspornya, industri kertas berhasil menduduki peringkat pertama dan industri
pulp peringkat ketiga untuk ekspor produk kehutanan selama tahun 2011-2017.
Pada tahun 2018, industri ini berkontribusi 17,6% terhadap industri pengolahan
non-migas dan 6,3% terhadap industri pengolahan nasional.

(sumber :

kontan.co.id)
Pada tahun 2019, kapasitas produksi kertas nasional sebesar 10,1 juta ton
dengan konsumsi 6,3 juta ton. Sementara itu, pulp tercatat sebagai salah satu
komoditas yang memiliki potensi ekspor sebesar 5,3 juta ton. Meskipun di tengah
pandemi Covid-19, permintaan pulp dan kertas secara global masih meningkat
sekitar 2,1 persen. Sedangkan di dalam negeri, dalam lima tahun terakhir ini
permintaannya tumbuh mencapai 63 persen. (sumber : kemenperin.go.id)
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Hingga tahun 2021 saat ini, industri pulp di Indonesia mampu berdaya
saing dengan menempati peringkat ke-8 dunia, dan industri kertas di peringkat
ke-6 dunia. Daya saing ini, selain ditopang oleh ketersediaan bahan baku, juga
didukung dengan adanya SDM industri kompeten dan pemanfaatan teknologi.
Apalagi, perkembangan permintaan global terhadap produk industri pulp dan
kertas, baik di dalam negeri maupun ekspor masih menjanjikan, diantaranya,
produk kertas tissue, kertas kemasan dan sebagainya. Bahkan, dengan tren
transaksi e-commerce yang kian meningkat, juga dapat mendorong kebutuhan
kertas untuk kemasan kertas dan karton sehingga industrinya bisa tumbuh.
(sumber : kemenperin.go.id)
Industri pulp dan kertas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar
untuk berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena
potensi produksinya yang cukup besar saat ini serta meningkatnya konsumsi
kertas dunia. Produksi pulp dan kertas mengalami pertumbuhan 6 persen
sepanjang semester I Tahun 2021. Menurut Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia
(APKI) pertumbuhan ini didorong oleh serapan yang naik di dalam negeri. Hal
itu terutama karena tingginya pemakaian kemasan dan kertas tisu. Pertumbuhan
konsumsi kertas pada tahun 2022 diprediksi akan meningkat, apalagi dengan
diselenggarakannya pemilu serentak yang dilaksanakan di daerah-daerah setiap
tahun.
Kementerian Perindustrian terus memacu industri pulp dan kertas untuk
menggunakan teknologi terkini. Proses pembuatan pulp dan kertas harus
mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara
berkelanjutan. Inovasi dalam teknologi khususnya yang ramah lingkungan
sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0. Selain itu, produk yang
dihasilkan dengan cara itu bisa lebih mudah masuk pasar global. Sehingga,
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langkah ini akan berdampak pada peningkatan daya saing produk pulp dan
kertas. Peluang pasar masih terbuka dan kapasitas produksi pulp dan kertas
meningkat karena ada perluasan.
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
Pada periode tahun 2009 – 2018, 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
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ekspor
31.027.815
44.066.855
49.898.880
44.378.252
45.468.256
46.345.373
44.107.394
42.727.718
47.786.357
55.602.136

Nilai (USD.000)
Impor
34.307.917
49.662.904
57.302.849
49.750.185
50.924.600
51.981.381
50.804.965
48.372.667
55.691.570
64.684.145

-

Balance
3.280.102
5.596.049
7.403.969
5.371.933
5.456.344
5.636.008
6.697.571
5.644.949
7.905.213
9.082.009

Sumber : trademap (diolah)
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Untuk melihat tren kinerja ekspor-impor produk pulp Indonesia, dapat
dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1.1 : Tren Ekspor-Impor Pulp Indonesia Tahun 2009-2018
Sumber : Trademap.org, diolah

Pada Gambar 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 tabel 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 eksporimpor produk kertas sebagaimana disajikan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 : Tren Ekspor-Impor Produk Kertas Indonesia Tahun 2009-2018
Sumber : Trademap.org, diolah
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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.
Perkembangan terkini, fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi

berada di Balai, sehingga BBPK juga perlu mereposisi peran strategis di tengahtengah industri sehingga walaupun tupoksi penelitian dan pengembangan
dihilangkan namun tidak mengurangi perannya terhadap industri.
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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

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

9 | Halaman

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
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.
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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
selain itu untuk mendapatkan gambaran kemampuan nasional dalam
melakukan kegiatan litbang di Indonesia.

I.2.2 Permasalahan
Kebutuhan terhadap produk kertas dan karton untuk kemasan khususnya
jenis medium dan lainer semakin meningkat setiap tahunnya seiring
pertumbuhan industri penggunanya. Selama periode tahun 2010-2015,
kebutuhan kertas kemasan meningkat sebesar 2,5 persen. Untuk mencukupi
kebutuhan tersebut, belakangan ini industri pulp dan kertas nasional
memanfaatkan kertas daur ulang (recycle paper) sebagai bahan bakunya untuk
mengurangi impor. Jenis kertas dan karton yang masih diimpor adalah kertas old
corrugated cardboard (OCC), sorted white ledger (SWL), old news paper (ONP), dan
kertas bekas campuran (MIX) yang antara lain berasal dari Amerika Serikat,
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Australia, Singapura, Inggris, Selandia Baru, Italia, Jepang, Uni Emirat Arab,
Saudi Arabia dan Belgia.
Kebutuhan kertas daur ulang dipenuhi dari lokal dan impor. Jika supply
dari lokal cenderung stagnan, berbeda dengan supply dari impor yang
menunjukkan tren meningkat. Hal ini menjadi masalah di industri pulp kertas
nasional.

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
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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.
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.
Selain itu, adanya perubahan tupoksi balai di lingkungan BSKJI. Tupoksi
balai untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan telah dihapuskan,
sehingga BBPK perlu mereposisi fungsi dan peran balai di industri agar peran
yang diberikan tidak berkurang.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
II.1 Visi
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. Selain itu, BBPK
sebagai slah satu UPT di lingkungan BSKJI juga harus menyelaraskan visi misi
nya sesuai dengan BSKJI.
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong”.

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu
ditegaskan dan diredefinisi menjadi pembangunan “industri nasional yang
maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung
ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat,
mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri
modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai,
tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (global
value chain). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan
visi BSKJI.
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Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor
20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN)
“BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai
utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini
dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara
umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan
fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan
visi BSKJI adalah sebagai berikut:
Visi BSKJI:
“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi
pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri
dan berdaya saing”.

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI
memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya
saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian
2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai
badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis
yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan
pemikiran dan perbaikan (think tank) dalam pembangunan industri yang
bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (disruption), tidak semua aspek
dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi)
dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling
menguntungkan.
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Sebagai badan yang menjalankan fungsi think tank, BSKJI harus menjadi
organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (accountable),
serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat
sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam
mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar
ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal
sesuai dengan tujuan pembangunan industri.
BBPK sebagai salah satu UPT di lingkungan BSKJI, menetapkan visi 20202024 yang selaras dengan BSKJI sebagai berikut:
Visi BBPK:
“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi
pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri
dan berdaya saing”.

II.2 Misi
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 perundangundangan 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.
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d) Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
e) Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
f)

Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan
Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan

pembangunan Industri Nasional, yaitu:
1) Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya;
7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga;
8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian,
BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan
mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan
Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif
pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait
beberapa kata kunci (key words) (i) peningkatkan nilai tambah produk dan jasa
industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi
pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv)
pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian,
menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan,
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Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat
Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat
Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi
dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan
memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi
dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:
Misi BSKJI:
“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui
pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi
pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.“
Yang bercirikan:
1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada
asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan
berorientasi industri dalam negeri.
2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan
kemandirian dan daya saing industri.
4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri
secara profesional.
5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan
aktivitas yang efektif dan akuntabel.
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Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu
kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu
diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi
BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang
mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi
teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan
P4SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang
efektif.

Ciri ketiga dan keempat

merepresentasikan

POPTIKJI dalam

mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan
kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri
pendukung

pembangunan

industri

secara

profesional.

Ciri

kelima

merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara
bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar, dan Balai Standardisasi &
Pelayanan Jasa Industri dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri
yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam
mewujudkan pelaksanaan good governance dalam keseluruhan aktivitas yang
efektif, efisien dan akuntabel.
Dari misi BSKJI, maka BBPK menetapkan misi yang relevan dengan
tupoksi balai, yaitu:
Misi BBPK:
1) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan
kemandirian dan daya saing industri.
3) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri
secara profesional.
4) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan
aktivitas yang efektif dan akuntabel.
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II.3 Tujuan dan Sasaran
Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan
misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:
T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang
pertumbuhan industri
T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada
pertumbuhan industri
T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
T4: Meningkatkan good governance

Penentuan sasaran strategis BSKJI perlu memiliki keselarasan dengan
tujuan BSKJI. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka
pengembangan sasaran strategis BSKJI sesuai dengan 13 sasaran strategis
Kementerian Perindustrian (Renstra Kemenperin Revisi 2020 – 2024) dapat
dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Pemetaan Sasaran Strategis BSKJI

Acuan SS
Kemenperin

Tujuan
BSKJI

Sasaran Strategis BSKJI

SS1

SS1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan
Nonmigas

T2

SS2

SS2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

T1

SS3

SS3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan
Jasa Dalam Negeri

T1

SS7

SS4: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri
yang Efektif

T1

SS8

SS5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di
Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

T2

SS9

SS6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif
dan Efisien

T4

SS10

SS7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

T4
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SS11
SS12/13

SS8: Penguatan Sistem Informasi
Kolaborasi dan Layanan Publik

Terintegrasi,

T3

SS9: Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas
Organisasi

T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 9 sasaran strategis BSKJI yang
ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian.
Penyusunan kesembilan sasaran strategis BSKJI pada kerangka perspektif BSKJI
ditunjukkan oleh Gambar di bawah yang dapat dijadikan sebagai acuan peta
strategi BSKJI dalam perencanaan strategis 2021 - 2024.

Gambar 2.1. Peta Strategi BSKJI (2021 – 2024)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang
ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan,
yaitu SS-1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas. SS-1 ini
akan memiliki indikator kinerja “Efisiensi sumber daya industri dalam rangka
peningkatan daya saing industri hijau”. Pada tahun 2021, indikator ini
ditargetkan sebesar 4 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024.
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Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang
ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:
1) SS-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SS-2 ini akan
memiliki indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri
yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0”.
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5 persen dan
meningkat hingga 20 persen pada tahun 2024.
2) SS-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.
SS-3 ini akan memiliki indikator kinerja:
a.

“SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.”. Pada
tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 7 persen dan meningkat
hingga 20 persen pada tahun 2024.

b. “Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi”. Pada tahun 2021,
indikator ini ditargetkan sebesar 85 persen dan meningkat hingga 95
persen pada tahun 2024.
c.

“Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan
teknologi industri melalui jasa konsultansi”. Pada tahun 2021,
indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 75
persen pada tahun 2024.

d. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam
pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI”. Pada tahun 2021,
indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan meningkat hingga 80
persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran
yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan
proses internal di BKSJI, yaitu:

22 | Halaman

1) SS-4: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif. SS-4 ini
akan memiliki indikator kinerja “Efektifitas regulasi standardisasi
industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 74 persen
dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.
2) SS-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian
yang Berkelanjutan. SS-5 ini akan memiliki indikator kinerja:
a.

“Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi
Standar Industri Hijau (SIH).” Pada tahun 2021, indikator ini
ditargetkan sebanyak 37 perusahaan dan meningkat hingga 71
perusahaan pada tahun 2024.

b. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.” Pada
tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,5 dan
meningkat hingga indeks 3,6 pada tahun 2024.
3) SS6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SS-6 ini
akan memiliki indikator kinerja:
a.

“Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai
minimal level 3.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar
41 persen dan meningkat hingga 45 persen pada tahun 2024.

b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh
satker.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91,5 persen
dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.

Pada sasaran strategis perspektif learn & growth merupakan sasaran yang
ditetapkan BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan
organisasi BSKJI, yaitu:
1) SS7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional. SS-7 ini akan memiliki
indikator kinerja:
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a.

“Rata-rata indeks profesionalitas ASN.” Pada tahun 2021, indikator
ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 74 dan meningkat hingga 84
pada tahun 2024.

b. “Nilai disiplin pegawai.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan
memiliki nilai sebesar 79,5 dan meningkat hingga 81 pada tahun 2024.
2) SS8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan
Publik. SS-8 ini akan memiliki indikator kinerja:
a.

“Implementasi kerja sama.” Pada tahun 2021, indikator ini
ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 70 persen pada
tahun 2024.

b. “Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Terpadu.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 20
persen dan meningkat hingga 100 persen pada tahun 2024.
c.

“Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B.” Pada
tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen dan meningkat
hingga 60 persen pada tahun 2024.

3) SS9: Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi. SS-9 ini
akan memiliki indikator kinerja:
a.

“Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A.”
Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan
meningkat hingga 75 persen pada tahun 2024.

b. “Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90.” Pada
tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 22 persen dan meningkat
hingga 72 persen pada tahun 2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan
BSKJI ditunjukkan pada Tabel di bawah. Sesuai indikator kinerja pada masing-
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masing sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keempat
tujuan BKSJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
1) T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft)
penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar
51% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 61% pada tahun 2024.
2) T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada
pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 46% pada
Tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024.
3) T3 yaitu “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri” ini
memiliki target capaian sebesar 60% pada Tahun 2021 dan meningkat
hingga 70% pada tahun 2024.
4) T4 yaitu “Meningkatkan Good Governance” ini memiliki target capaian
sebesar 57% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun
2024.

Tabel 1.2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BSKJI 2021-2024.
Tujuan

Sasaran
Strategis

T1

T1

SS2

T1

SS3

T1

SS3

T1

SS3

Indikator

Peningkatan kemampuan
infrastruktur (hard dan soft)
penunjang pertumbuhan
industri
Produktivitas/efisiensi
perusahaan industri yang
telah dilaksanakan
pembimbingan dan
pendampingan industri 4.0
SNI bidang industri yang
diterapkan dan
diberlakukan.
Tingkat Kepatuhan LPK
terhadap regulasi
Produktivitas/efisiensi
perusahaan industri yang

Satuan

2021

2022

2023

2024

%

51

54

58

62

%

5

10

15

20

%

7

10

15

20

%

85

87

90

95

%

60

65

70

75
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Tujuan

Sasaran
Strategis

T1

SS3

T1

SS4

T2

T2

SS1

T2

SS5

T2

SS5

T3
T3

SS8

T4

T4

SS6

T4

SS6

T4

SS7

Satuan

2021

2022

2023

2024

%

72

75

78

80

%

74

76

78

80

%

46

48

48

49

%

4

5

6

7

Jumlah
Perusahaan

37

46

61

71

Indeks

3.5

3.6

3.6

3.6

%

60

63

67

70

Implementasi kerja sama

%

60

63

67

70

Peningkatan Good Governance

%

57

62

68

76

%

41

41

45

45

%

91.5

92

92.5

93

Indeks

74

76

78

81

Indikator

memanfaatkan teknologi
industri melalui jasa
konsultansi
Persentase nilai capaian
penggunaan produk dalam
negeri dalam pengadaan
barang dan jasa di
lingkungan BSKJI
Efektifitas regulasi
standardisasi industri
Peningkatan aktivitas
pengembangan yang
berperan pada pertumbuhan
industri
Efisiensi sumber daya
industri dalam rangka
peningkatan daya saing
industri hijau
Jumlah perusahaan industri
menengah besar yang
tersertifikasi Standar Industri
Hijau (SIH)
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap layanan jasa
industri
Peningkatan kolaborasi
penunjang pertumbuhan
industri

Satker yang memperoleh
nilai Indeks Manajemen
Risiko mencapai minimal
level 3
Rekomendasi hasil
pengawasan internal telah
ditindaklanjuti oleh satker
Rata-rata indeks
profesionalitas ASN
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Tujuan

Sasaran
Strategis

T4

SS7

T4

SS8

T4

SS8

T4

SS9

T4

SS9

Indikator

Nilai disiplin pegawai
Satker yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Terpadu
Satker yang memperoleh
Indeks layanan publik
minimal B
Satker yang memperoleh
nilai akuntabilitas kinerja
minimal A
Satker yang memperoleh
nilai laporan keuangan
minimal 90

Satuan

2021

2022

2023

2024

Nilai

79.5

80

80.5

81

%

20

40

62

100

%

25

35

45

60

%

72

72

75

75

%

52

60

64

72

Dari tujuan dan sasaran BSKJI, maka BBPK menetapkan tujuan BBPK
sebagai berikut:
Tujuan BBPK:
Meningkatkan peran balai melalui standardisasi dan pelayanan jasa industri secara
profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance

Adapun sasaran strategis BBPK ditetapkan sesuai hasil cascading sasaran
strategis BSKJI sebagai berikut:
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Tabel 2.3. Pemetaan Sasaran Strategis BPK
Sasaran / Indikator

Satuan

2021

2022

2023

2024

Tenan

1

1

1

1

Kegiatan
Kolaborasi

1

1

1

1

Perusahaan

N/A

N/A

1

1

Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
a

Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi
yang terbentuk

b

Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi
dalam rangka pengembangan industri

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
a

Peningkatan peran balai dalam
pengembangan industri

Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
a

Produktivitas/efisiensi perusahaan industri
yang memanfaatkan teknologi industri
melalui jasa konsultansi

%

N/A

5

10

10

b

Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri
di dalam negeri

%

2

2

2

2

c

Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa
industri di dalam negeri

Ruang
Lingkup

N/A

1

1

1

d

Persentase nilai capaian penggunaan produk
dalam negeri dalam pengadaan barang dan
jasa

%

48

60

60

60

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
a

Nilai minimal indeks manajemen resiko

Nilai

3

3

4

4

b

Rekomendasi hasil pengawasan internal
telah ditindaklanjuti oleh satker

%

91.5

92

92.5

93

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
a

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan jasa industri

Indeks

3.6

3.6

3.6

3.6

Indeks

71

71

71

71

Nilai

80

80

80

80

Terwujudnya ASN yang Professional
a

Rata-rata indeks profesionalitas ASN

b

Nilai disiplin pegawai

Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
c

Nilai minimal indeks layanan publik

Indeks

B

B

B

B

Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi
a

Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Nilai

80.2

80.3

80.4

80.5

b

Nilai minimal laporan keuangan

Nilai

90

90

90

90
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka
menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang
maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan
kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju
diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan
berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal,
dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah
Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.
Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2014

tentang

Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:
1) mewujudkan

Industri

nasional

sebagai

pilar

dan

penggerak

perekonomian nasional;
2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta
Industri Hijau;
4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau
perseorangan yang merugikan masyarakat;
5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
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6) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah
Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
berkeadilan.
Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan
pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam
perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian
pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang
mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai
keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur
industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:
1) meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai
pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri
dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan
mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan
penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3) tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh
wilayah Indonesia;
4) meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri
nasional;
5) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
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6) meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
dan
7) menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan
industri antara yang berbasis sumber daya alam.
Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun
berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri,
melalui kebijakan pembangunan sektor 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.
Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10
inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri
manufaktur di Indonesia, yaitu:
1) Perbaikan alur aliran barang dan material
2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
5) Membangun infrastruktur digital nasional
6) Menarik investasi asing
7) Peningkatan kualitas SDM industri
8) Pembangunan ekosistem inovasi
9) Insentif untuk investasi teknologi
10) Harmonisasi aturan dan kebijakan
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Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan
sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:
1) Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat
dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan
kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
2) Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka
mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri
yang bersifat kolaboratif.
3) Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait
pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi
penerapan insentif karbon secara nasional.
Arah kebijakan BBPK disesuaikan dengan Misi BBPK yang telah
ditetapkan serta diselaraskan dengan arah kebijakan BSKJI. Untuk mencapai
misi BBPK, maka ditetapkan kebijakan yang didukung dengan kegiatan sebagai
berikut:
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1) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
No
Aktivitas/ Kegiatan
1 Peningkatan Kepatuhan
Pelaku Usaha Dalam
Pemberlakuan
Standardisasi Industri
Secara Wajib

2

#
Sasaran Kegiatan
a) Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku
usaha
dalam
menerapkan
kewajiban
pemberlakuan Standardisasi Industri baik di
pabrik dan/atau di pasar.
b) Terlaksananya
penegakan
hukum
Standardisasi Industri yang diberlakukan
secara wajib.
a) Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi
PPSI

Pembentukan dan
Peningkatan Kompetensi
SDM Pengawasan
Standardisasi Industri
Peningkatan kolaborasi
kerjasama pengawasan
standardisasi industri

3

a) Meningkatnya
kolaborasi
kerjasama
pengawasan standar dengan stakeholder
terkait
b) Meningkatnya
kolaborasi
kerjasama
peningkatan infrastruktur pengawasan
c) Meningkatnya kajian penyusunan standard

2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan
kemandirian dan daya saing industri.

No

Aktivitas/ Kegiatan

1

Pemanfaatan Inovasi
teknologi industri

2

Komersialisasi teknologi
industri

#

Sasaran Kegiatan

a)

Terlaksananya inkubasi dan konsultansi
teknologi industri
c) Termanfaatkannya hasil pengembangan dan
rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
d) Pendampingan Industri 4.0
a) Tersosialisasinya produk inovasi teknologi
industri (pameran/ diseminasi/ business
matching)
b) Tersusunnya
katalog
produk
inovasi
teknologi industri
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3) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri
secara profesional.
No

Aktivitas/ Kegiatan

#

Sasaran Kegiatan

1

Mendorong terjadinya alih teknologi untuk
meningkatkan kemampuan jasa industri
dalam negeri

a) Peningkatan kemampuan
jasa
industri
untuk
mendukung industri 4.0

2

Memfasilitasi bimbingan teknis dan
pelatihan untuk penyediaan dan
peningkatan kemampuan SDM

a) Peningkatan kemampuan
SDM Jasa industri

6

Memfasilitasi penguatan sarana dan
prasarana pendukung jasa industri industri
untuk standardisasi, sertifikasi, pengujian,
kalibrasi, konsultansi

a) Peningkatan jasa industri
untuk standardisasi dan
sertifikasi,
pengujian,
kalibrasi dan konsultansi

4) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan
aktivitas yang efektif dan akuntabel.
Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan
dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung
pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui
Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang
setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah
yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru
(innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis,
sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box
thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar
biasa (business not as usual). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024
merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian
gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:
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1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas
KKN.
2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian
kepada masyarakat.
3) Meningkatnya

kapasitas

dan

akuntabilitas

kinerja

Kementerian

Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan
perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain
dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang
berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai
efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan
publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktikpraktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.
Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang
semula berorientasi ’ingin dilayani’ menjadi ’pelayan publik’ dan perubahan
budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat
dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik
dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta
berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan
dampak nyata bagi sektor industri.
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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.
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.
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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.
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;
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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;
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 perundangundangan 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
Sasaran
Kegiatan

Target

SK1

Sasaran / Indikator

2021

2022

2023

2024

1

1

1

1

1

1

1

1

N/A

N/A

1

1

%

N/A

5

10

10

%

2

2

2

2

N/A

1

1

1

48

60

60

60

Nilai

3

3

4

4

%

91.5

92

92.5

93

Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

a

b

Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi
yang terbentuk
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi
dalam rangka pengembangan industri

SK2

Satuan

Tenan
Kegiatan
Kolaborasi

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
Peningkatan peran balai dalam
a

SK3

pengembangan industri

Perusahaan

Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri
a

yang memanfaatkan teknologi industri
melalui jasa konsultansi

b

c

Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri
di dalam negeri
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa
industri di dalam negeri

Ruang
Lingkup

Persentase nilai capaian penggunaan produk
d

dalam negeri dalam pengadaan barang dan

%

jasa
SK4

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
a
b

Nilai minimal indeks manajemen resiko
Rekomendasi hasil pengawasan internal
telah ditindaklanjuti oleh satker
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Sasaran
Kegiatan

Target

SK5

Sasaran / Indikator

Satuan
2021

2022

2023

2024

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
a

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Indeks

3.6

3.6

3.6

3.6

Indeks

71

71

71

71

Nilai

80

80

80

80

B

B

B

B

layanan jasa industri
SK6

SK7

Terwujudnya ASN yang Professional
a

Rata-rata indeks profesionalitas ASN

b

Nilai disiplin pegawai

Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
c

SK8

Nilai minimal indeks layanan publik

Indeks

Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi
a

Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Nilai

80.2

80.3

80.4

80.5

b

Nilai minimal laporan keuangan

Nilai

90

90

90

90
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IV.2 Kerangka Pendanaan

Sasaran
Kegiatan

Rp (juta)

SK1

Sasaran / Indikator

Satuan
2021

2022

2023

2024

35

50

75

100

700

800

900

1.000

N/A

N/A

500

500

%

N/A

500

750

900

%

1.200

1.500

2.000

2.500

N/A

150

150

150

400

500

1.000

1.000

Nilai

40

40

40

40

%

70

70

70

70

200

200

Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi
a

b
SK2

yang terbentuk
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi
dalam rangka pengembangan industri

Tenan
Kegiatan
Kolaborasi

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
a

Peningkatan peran balai dalam

Perusahaan

pengembangan industri
SK3

Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri
a

yang memanfaatkan teknologi industri
melalui jasa konsultansi
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri

b

c

di dalam negeri
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa
industri di dalam negeri

Ruang
Lingkup

Persentase nilai capaian penggunaan produk
d

dalam negeri dalam pengadaan barang dan

%

jasa
SK4

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
a
b

Nilai minimal indeks manajemen resiko
Rekomendasi hasil pengawasan internal
telah ditindaklanjuti oleh satker

SK5

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
a

SK6

layanan jasa industri

Indeks

200

200

Terwujudnya ASN yang Professional
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Sasaran
Kegiatan

Rp (juta)

SK7

Sasaran / Indikator

a

Rata-rata indeks profesionalitas ASN

b

Nilai disiplin pegawai

2021

2022

2023

2024

Indeks

12.000

14.000

15.000

15.000

Nilai

110

120

150

150

50

50

50

50

Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik
c

SK8

Satuan

Nilai minimal indeks layanan publik

Indeks

Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi
a

Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Nilai

50

50

50

50

b

Nilai minimal laporan keuangan

Nilai

60

60

60

60
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis BBPK Tahun 2021-2024 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 BSKJI.
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 4.0 diharapkan 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

keberlanjutan industri nasional; 3) Peningkatan ekonomi rakyat yang didukung
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integrasi industri dengan ekonomi kreatif; 4) Meningkatkan produktivitas dan
daya saing SDM; dan 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi
dan pemerataan wilayah.
Visi BBPK telah diselaraskan dengan visi BSKJI, yaitu “menjadi balai
yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam
mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”.
Untuk mencapai visi, ditetapkan misi BBPK sebagai berikut:
1) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan
kemandirian dan daya saing industri.
3) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri
secara profesional.
4) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan
aktivitas yang efektif dan akuntabel.
Adapun tujuan BBPK 2021-2024 adalah meningkatkan peran balai melalui
standardisasi dan pelayanan jasa industri secara profesional dan akuntabel
sesuai dengan prinsip good governance.
Tahun 2021-2024, BBPK menetapkan delapan sasaran strategis balai untuk
meningkatkan peran balai di industri, khususnya industri pulp dan kertas, yaitu:
1) Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
2) Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3) Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
4) Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
5) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang
Berkelanjutan
6) Terwujudnya ASN yang Professional
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7) Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan
Publik
8) Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi
Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di BBPK sesuai renstra BBPK
2021-2024 ditentukan tidak hanya oleh internal Balai saja, namun juga ditentukan
oleh seluruh stakeholder yang meliputi internal Balai, Eselon 1 BSKJI, Kebijakan
Kementerian Perindustrian, masyarakat industri, akademisi dan masyarakat
luas.

45 | Halaman

LAMPIRAN

Pedoman Kinerja pada Balai di Lingkungan BSKJI
Kode Tujuan/
Sasaran/
Abjad

Nama IK

T1/SS3/c

Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan
teknologi industri melalui jasa konsultansi

Definisi:

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat
dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan
industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri
mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat
untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri
dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultansi.
Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri.
Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar
peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan
teknologi hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum
penerapan.

Sumber Data:

Laporan pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan
Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai

Cara
Menghitung:

Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum
pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan
(B).
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =

Satuan: Persen

Klasifikasi: Maksimasi

𝐵−𝐴
× 100%
𝐴

Penanggung Jawab: Seluruh balai yang
mendapatkan DAPATI
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Kode Tujuan/
Sasaran/
Abjad

Nama IK

T1/SS3/e

Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri

Definisi:

Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan
yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri,
standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis.
Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan
diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis
yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam
mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

Sumber Data:

Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui
industri pada tahun berjalan

Cara
Menghitung:

Menghitung jumlah PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan
tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi
pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =

Satuan: Persen

Klasifikasi: Maksimasi

𝐵−𝐴
× 100%
𝐴

Penanggung Jawab: Seluruh Balai
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Kode Tujuan/
Sasaran/
Abjad

Nama IK

T1/SS3/f

Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri

Definisi:

Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan
prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian.
Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga
penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai
dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah
diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa
industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan
kepada industri.

Sumber Data:

Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang
berhasil terakreditasi pada tahun berjalan

Cara
Menghitung:

Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN)
terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah
ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada
periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝐵 − 𝐴

Satuan: Ruang
Lingkup

Klasifikasi: Maksimasi

Penanggung Jawab: Seluruh Balai
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Kode Tujuan/
Sasaran/
Abjad

Nama IK

T1/SS2/b

Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri

Definisi:

Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan
salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk
meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa
tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk
mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang
dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan
balai – balai sebagai penyedia jasa konsultansi. Keberhasilan kerja sama
jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan
produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi
hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.
Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk
mendorong implementasi teknologi industri 4.0

Sumber Data:

SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan
industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa
konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI)

Cara
Menghitung:

Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa
konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.

Satuan: Persen

Klasifikasi: Maksimasi

Penanggung Jawab: Seluruh Balai
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Kode Tujuan/
Sasaran/
Abjad
T2/SS1/b

Nama IK

Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
(Indikator kinerja opsional)

Definisi:

Salah satu peran Kementerian Perindustrian adalah mendorong
tumbuhnya wirausaha industri, salah satunya melalui peningkatan
penguasaan dan penerapan teknologi modern. Indikator ini memastikan
tercapainya peningkatan jumlah Wirausaha Industri. Khusus pada UPT
BSKJI, wirausaha industri ini akan dibina melalui Inkubasi Berbasis
Teknologi dengan proses inkubasi meliputi rekrutmen, bootcamp, dan
pendampingan inkubasi.

Sumber Data:

Laporan kegiatan Inkubasi Berbasis Teknologi

Cara
Menghitung:

Menghitung jumlah tenan yang berhasil terbentuk setelah mengikuti
inkubasi (kegiatan inkubasi dapat berlangsung selama dua sampai tiga
tahun).
Kriteria keberhasilan tenan yang terbentuk:
Tenan telah berproduksi dan menjual produknya (survive) pada tahun
berjalan, dibuktikan dengan laporan produksi dan penjualan tenan.

Satuan: Jumlah

Klasifikasi: Maksimasi

Penanggung Jawab: Seluruh Balai
(Opsional)
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Kode Tujuan/
Sasaran/
Abjad

Nama IK

T3/SS1/f

Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan
industri

Definisi:

Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki
penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan,
pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko,
optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif,
diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi
akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi
dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi,
rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut
didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada
format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan
industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain –
lain.

Sumber Data:

Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala
balai) terkait peningkatan kapabilitas balai

Cara
Menghitung:

Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang
mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada
tahun ketika pengukuran dilakukan.

Satuan:
Kegiatan
Kolaborasi

Klasifikasi: Maksimasi

Penanggung Jawab: Seluruh Balai
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