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  KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya, dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Standardisasi 

dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) 2021-2024” dapat tersusun. 

Dokumen Renstra BBSPJILM 2021-2024 disusun untuk memberikan arahan strategis 

terhadap kebutuhan yang diselaraskan dengan keadaaan lingkungan dan kemampuan riil dari 

BBSPJILM yang sebelumnya adalah Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM). Perubahan ini 

dinilai signifikan, karena fungsi penelitian dan pengembangan yang sudah tidak lagi menjadi 

amanat dalam tugas dan fungsi BBSPJILM. 

Dokumen Renstra BBSPJILM terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran 

strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target 

kinerja dan kerangka pendanaan. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi 

gambaran akan kondisi umum, potensi dan permasalahan.  Pada Bab II disajikan elaborasi 

terhadap penurunan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis bagi BBSPJILM. Bab III 

menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kelembagaan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi BBSPJILM. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja utama, 

program dan kegiatan yang diturunkan berdasarkan sasaran strategis BBSPJILM. Terakhir, 

Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini. 

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan 

dokumen Renstra ini. 

 

  Bandung,    Desember 2021 

Kepala 
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BAB I Pendahuluan 

 
I. Kondisi Umum 

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan 

perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar 

dalam menentukan arah yang berkesesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat 

berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut: 

 Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 

 Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; 

 Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 

 Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan 

atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan 

masyarakat; 

 Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan 

 Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna 

memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. 

 

Pengembangan industri saat ini dihadapkan pada suatu tantangan yang sekaligus 

merupakan peluang, yaitu persaingan yang semakin tajam sebagai dampak globalisasi. 

Inovasi teknologi sebagai dampak globalisasi menuntut peran ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing nasional. Untuk itu, dalam rangka 

meningkatkan daya saing produk dan jasa yang berbasis sumber daya lokal diperlukan 

peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Inovasi menjadi sangat penting terutama dengan menjadikan IPTEK sebagai penggerak 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas dengan mengadopsi teknologi yang 

sudah ada ataupun melakukan rekayasa ulang (reverse engineering). Untuk mewujudkan hal 

tersebut, dunia industri perlu didukung dengan sarana prasarana penelitian dan 

pengembangan terpadu yang handal dan mampu mendukung dunia industri. Termasuk 

memfasilitasi dunia industri dalam menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan standar 

internasional, pengembangan kemampuan SDM yang kompeten, sarana penilaian kesesuaian 

(pengujian, kalibrasi dan sertifikasi) dan penerapan teknologi yang tepat guna. 
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Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis di Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa 

Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, mengemban tugas untuk meningkatkan 

penguasaan teknologi logam dan mesin. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, 

BBSPJILM juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan direktorat teknis terkait yang 

menangani industri logam dan mesin seperti Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi 

dan Elektronika (ILMATE) dan Ditjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian 

Perindustrian. 

Dalam rentang waktu periode 2021-2024, BBSPJILM mendapatkan tugas untuk 

melaksanakan sasaran strategis sebagai berikut:  

a) Meningkatnya Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin  

Sasaran strategis meningkatnya layanan teknis ke industri mempunyai indikator 

nilai Jasa Pelayanan Teknis (JPT). Meningkatnya nilai JPT mengindikasikan 

meningkatnya jumlah layanan yang diberikan BBSPJILM, karena tarif PNBP yang 

bersifat rigid dan telah diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

Grafik  Pencapaian Sasaran Strategis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, 

realisasi PNBP BBSPJILM mengalami peningkatan di berbagai kegiatan JPT. Hal ini 

terjadi selain karena permintaan yang meningkat juga karena bertambahnya kapabilitas 
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BBSPJILM dalam layanan teknis. Sedangkan untuk pengujian dan kalibrasi masih 

menjadi sumber pendapatan utama PNBP. Dilihat dari grafik tersebut peningkatan yang 

cukup signifikan terjadi pada layanan RBPI pada tahun 2019-2021, dimana peningkatan 

mencapai kurang lebih 150% dari layanan RBPI  pada tahun 2019 dan terus mengalami 

peningkatan pada tahun berikutnya. Dari indikator ini menunjukkan peranan penting 

BBSPJILM dalam peningkatan kemampuan SDM di industri  dari tahun ketahun yang 

terus meningkat. 

Selain itu dari grafik 1 tersebut, terlihat bahwa layanan Pengujian dan Kalibrasi 

serta Sertifikasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 

karena dalam masa Pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 mulai mengalami 

kenaikan. Diharapkan pada tahun 2022 – 2024 sudah dalam kondisi normal sehingga 

diharapkan layanan Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi dapat terlayani untuk industri 

sehingga mengalami peningkatan pada tahun tersebut. 

b) Meningkatnya Kepuasan Pelanggan 

Nilai indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2021 adalah 3,71 indeks, dengan 

demikian nilai kepuasan pelanggan sudah mencapai target yang ditentukan. Namun 

apabila dilihat dari unsur penilaian masih ada nilai yang rendah di bawah nilai 3,5 

indeks yaitu kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Sedangkan unsur 

penilaian yang tinggi adalah unsur kesopanan dan keramahan petugas pelayanan dan 

penanganan aduan pengguna layanan. Peningkatan kualitas mutu pelayanan JPT ini, 

berdampak langsung terhadap jumlah peningkatan pelanggan yang datang dan 

menggunakan jasa layanan di BBSPJILM.  
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Grafik Peningkatan Jumlah Pelanggan JPT 

 

 

Tercatat dari tahun 2019 – 2021, pelanggan yang menggunakan jasa layanan terus 

meningkat. Dari data pelayanan publik BBSPJILM seperti yang disajikan pada grafik, 

pada tahun 2021 mengalami peningkatan pelanggan hingga mencapai 78,6% 

dibandingkan tahun sebelumnya.  

 
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur 

struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil 

transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan 

sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, 

perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi 

pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan 

penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi 

BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan 

penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan, menjaga 

capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialiasi yang akan terdiri dari: 

 Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri; 

 Pengawasan Standardisasi Industri; 
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 Pengembangan Industri Hijau; 

 Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan 

Kebijakan Jasa Industri; 

 Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai 

Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa 

Industri; 

 Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat 

Transportasi, dan Elektronika. 

 

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin adalah salah satu 

unit eselon II yang ada dibawah BSKJI, sebagai unit pelayanan teknis (UPT). Sesuai dengan 

paparan diatas BBSPJILM mendukung fokus industrialisasi yang dilaksanakan oleh BSKJI. 

 

Rekomendasi Langkah-Langkah Perbaikan di Masa Mendatang 

Beberapa rekomendasi terkait layanan jasa teknis di masa mendatang: 

a) Menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Pusdiklat untuk pembiayaan 

pengembangan kompetensi pegawai. 

b) Untuk layanan teknis, BBSPJILM harus senantiasa meningkatkan kapabilitasnya dalam 

melayani masyarakat industri seperti peningkatan kualitas layanan, peningkatan 

ketepatan waktu layanan, peningkatan fasilitas layanan (alat/mesin dan infrastruktur 

layanan), perluasan lingkup yang mendukung SNI wajib, peningkatan kompetensi SDM, 

peningkatan lingkup Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen lainnya, 

peningkatan indeks kepuasan pelanggan dan peningkatan penanggulangan keluhan 

pelanggan. 

c) Untuk peningkatan layanan teknis, BBSPJILM akan melakukan kerjasama dan 

peningkatan kemampuan SDM dengan Instansi / Lembaga terkait, Asosiasi, Industri 

dan Perguruan Tinggi / Universitas terhadap kebutuhan dan pengembangan 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

 

Aspirasi Masyarakat Terkait Layanan Jasa Teknis 

Terkait aspirasi masyarakat mengenai layanan jasa teknis yang menjadi tugas pokok 

dan fungsi BBSPJILM, berikut merupakan rangkuman saran dan aspirasi dari seminar dan 
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Focus Group Discussion yang diselenggarakan BBSPJILM dalam rangka penyusunan 

Renstra tahun 2021-2024: 

a) BBSPJILM meningkatkan kerjasama dengan industri baik kecil, menengah maupun 

besar di bidang pelatihan, supervisi, konsultasi maupun peningkatan kapasitas SDM. 

Dengan demikian, untuk dapat membina industri, BBSPJILM harus lebih proaktif 

dalam meningkatkan kompetensi SDM.  

b) Melengkapi alat-alat uji/laboratorium logam dan mesin sehingga BBSPJILM dapat 

mendukung kebutuhan  industri logam dan mesin. 

c) BBSPJILM bisa menjadi rujukan industri  logam dan mesin.  

 

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri DN 

terakreditasi yang ada di BBSPJILM yakni : lab uji produk : 49 ruang lingkup, 24 parameter  

Lspro : 56 ruang lingkup dan Kalibrasi : 96 ruang lingkup. Dari angka tersebut, jumlah SNI 

bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib dan sukarela. Untuk menunjang 

pemberlakuan SNI wajib dan sukarela, kemampuan infrastruktur standardisasi dan penilaian 

kesesuaian terus ditingkatkan. 

Salah satu tugas melekat pada BBSPJILM adalah Optimalisasi teknologi industri dan 

Kebijakan Jasa Industri. Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan 

industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan 

industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-

2035, sektor Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama 

dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori 

Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. KIN 2020-2024 memperjelas cakupan 

prioritas jenis jasa industri menjadi 8 jenis, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri 

(presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan 

kalibrasi/metrologi, desain industri, maintenance, repair dan overhaul, konsultansi 

manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekayasaan 

industri. Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari 

beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BPPI terkait optimalisasi teknologi dan 

kebijakan industri, antara lain: 

 Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri 

sebesar 31%; 
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Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat 

Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perindustrian. BSKJI mempunyai 

tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, 

pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Untuk menunjang tugas 

pokok BSKJI pada industri hijau  BBSPJILM telah memiliki Lembaga sertifikasi industri 

Hijau. 

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan 

pengembangan industri yang ditawarkan meliputi hal-hal berikut: pengembangan teknologi 

industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, 

serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan 

kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan 

baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran, kerjasama, 

promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. 

Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri di tersebut telah dilaksanakan oleh 

BBSPJILM.  

Tugas dan fungsi UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri Logam dan mesin 

masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan 

isu industri di Indonesia.  

 
II. Potensi dan Permasalahan 

a. Potensi. 

Potensi yang dimiliki BBSPJILM adalah sebagai berikut: 

a) Pengakuan (recognition) masyarakat industri terhadap BBSPJILM  

Masyarakat industri sampai saat ini masih mengakui eksistensi BBSPJILM sebagai 

salah satu institusi layanan jasa teknis terpercaya di bawah Kementerian Perindustrian 

yang melakukan standardisasi dan pelayanan jasa industry logam dan mesin. 

Pengakuan tersebut merupakan kekuatan bagi BBSPJILM untuk tetap berkiprah dalam 

pengembangan industri logam dan mesin di dalam negeri. 
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 Memiliki tenaga ahli di bidangnya  

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBSPJILM didukung oleh personil yang 

memiliki keahlian tertentu dan berpengalaman pada bidangnya seperti engineering 

design, engineering process, welding inspection, welding engineer, tenaga penguji dan 

kalibrasi, auditor produk, auditor sistem manajemen mutu, auditor industri hijau dan 

lain sebagainya yang merupakan kekuatan dalam rangka melakukan penelitian dan 

pengembangan di bidang logam dan mesin. 

c) Memiliki mesin dan peralatan yang cukup lengkap 

Balai Besar Standardiasasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) 

memiliki workshop dan laboratorium  dengan mesin dan peralatan yang cukup lengkap, 

baik untuk melakukan proses pengolahan produk maupun kegiatan kalibrasi alat dan 

pengujian produk yaitu:  

a) Workshop pengecoran dan perlakuan panas, workshop pemesinan dan pengelasan, 

dan workshop enjinering.  

b) Dua buah laboratorium adalah laboratorium kalibrasi dan pengujian.   

d) Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu 

Pengoperasian laboratorium uji dan laboratorium kalibrasi telah menerapkan 

sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan ISO 17025–2017 dan telah 

terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 1996. Selain itu, jasa 

pelatihan, jasa pengecoran dan perancangan BBSPJILM telah mendapatkan sertifikat 

ISO 9001:2015. Penerapan sistim manajemen mutu tersebut merupakan usaha untuk 

meningkatkan pelayanan jasa BBSPJILM untuk fokus kepada pelanggan dalam 

menjamin kualitas dan kepuasan customer serta umpan balik pelanggan. 

e) Memiliki hubungan kerjasama dengan institusi dan lembaga pendidikan 

Balai Besar Standardiasasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin telah 

menjalin hubungan dengan institusi/Lembaga pendidikan terkemuka seperti ITB, 

POLMAN, PT. PINDAD serta institusi lainnya melalui perjanjian kerjasama dalam 

bentuk Memorandum Of Understanding (MoU)  untuk bantuan praktek kerja 

mahasiswa dan kerjasama dalam penelitian. Selain itu BBSPJILM juga bekerjasama 

dengan beberapa institusi/lembaga penelitian di luar negeri seperti JICA (Jepang) dan 

KIMS (Korea) untuk kerjasama bantuan teknis dan penelitian. 
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b. Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Standardiasasi dan Pelayanan Jasa Industri 

Logam dan Mesin adalah sebagai berikut:  

1. Belum optimalnya pengelolaan optimalisasi teknologi  

Dalam rentang waktu 30 tahun, Balai Besar Standardiasasi dan Pelayanan Jasa 

Industri Logam dan Mesin menghasilkan sangat banyak teknologi. Namun seiring 

dengan permintaan industri yang semakin maju, banyak teknologi industri yang sudah 

dilaksanakan tidak dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh hasil optimalisasi 

teknologi yang tidak aplikatif dan tidak didukung oleh efektifitas dan efisiensi pada saat 

penerapannya. Apabila BBSPJILM tidak menyelesaikan masalah pengelolaan 

optimalisasi teknologi dan rencana strategi ke arah yang lebih baik maka hal ini akan 

menjadi hambatan dan kelemahan bagi BBSPJILM dalam berpartisipasi untuk 

mengembangkan industri manufaktur di Indonesia.  

2. Kekurangan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang-bidang tertentu  

Seiring dengan banyaknya tenaga ahli yang memasuki masa pensiun, maka 

sangat dirasakan berkurangnya penguasaan teknologi baik dari sisi tenaga teknis 

terampil untuk pengoperasian peralatan maupun pengalaman untuk melakukan 

pengoperasian peralatan dalam tahap best practice pada fasilitas workshop yang 

tersedia. Masih kurangnya pengalaman operasional yang dimiliki oleh tenaga teknis 

yang ada saat ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kualitas dan kuantitas 

pekerjaan yang dihasilkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan optimalisasi 

teknologi industri dan layanan jasa teknis di BBSPJILM. 

3. Arah kebijakan yang kurang fokus 

Sebagai lembaga layanan jasa teknis pemerintah, diharapkan BBSPJILM 

mempunyai program-program kegiatan yang lebih fokus dan terarah, sehingga visi dan 

misi yang sudah direncanakan bisa tercapai dengan baik. Dalam hal ini terasa fokus 

optimalisasi teknologi industri BBSPJILM sering terjadi perubahan yang cukup 

mendasar. 

4. Sarana dan prasarana kurang terawat 

Fasilitas yang tersedia sebagai penunjang optimalisasi teknologi industri seperti 

sarana dan prasarana gedung workshop, mesin dan peralatan kantor, kurang 

mendapatkan perawatan secara rutin sehingga dapat menghambat kelancaran pelayanan 
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jasa teknis. Selain itu teknologi pada workshop yang ada di BBSPJILM, merupakan 

teknologi yang sudah cukup tertinggal sekitar 15-20 tahun yang lalu. 

 5. Fasilitas perpustakaan dan sarana teknologi informasi kurang mendukung 

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan layanan jasa teknis, ketersediaan data 

dan informasi sangat diperlukan untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas. 

Fasilitas perpustakaan tanpa dukungan kelengkapan literatur standar, database industri 

dan akses data online lainnya, merupakan kelemahan dalam akses informasi untuk 

mendukung pengembangan optimalisasi teknologi industri yang sesuai dengan 

kebutuhan sektor industri. 

6. Dukungan Regulasi dan Kebijakan 

Sistem manajemen keuangan dalam layanan jasa teknis yang masih menggunakan 

mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dirasakan kurang 

fleksibel. Belum tersedianya regulasi percepatan penguasaan teknologi melalui 

pengadaan teknologi industri dengan skema proyek putar kunci (turn key project), 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industri yang sangat mendesak namun 

belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri. Belum tersedianya regulasi 

audit teknologi, yaitu audit terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri. 

Selain itu, kemampuan akuisisi teknologi dari luar negeri masih rendah. Teknologi dari 

luar negeri yang diadakan sendiri oleh industri dalam negeri ternyata belum disertai 

dengan cara akuisisi yang tepat.  
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BAB II Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis 

 
I. Visi 

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 bahwa BBSPJILM ke depan akan menjadi 

institusi yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mendukung 

industri logam dan mesin nasional yang mandiri dan berdaya saing.  

 

II. Misi 

Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi 

dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:  
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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. 

 
 

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 
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saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan 

good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel. 

Misi BBSPJILM akan sepenuhnya memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, 

daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini akan diimplementasikan pada perumusan 

tujuan dan sasaran strategi BBSPJILM pada ciri keenam dan ketujuh, yaitu BBSPJILM 

mendukung dalam Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing dan dalam 

pelaksanaan di organisasi, BBSPJILM berupaya untuk melaksanakan tata kelola yang 

baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel. 

 
III. Tujuan 

Dengan memperhatikan aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, 

maka tujuan BBSPJILM 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 

    

IV. Sasaran Strategis 

Penentuan sasaran strategis BBSPJILM perlu memiliki keselarasan dengan tujuan 

BBSPJILM. Dengan memperhatikan pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran 

strategis BBSPJILM sesuai dengan 9 sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI Revisi 2020 – 

2024) dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Pemetaan sasaran strategis BBSPJILM 

Acuan SS BSKJI Sasaran Kegiatan BBSPJILM  
Tujuan 

BBSPJILM 

SS1: Meningkatnya Daya Saing 
Industri Pengolahan Nonmigas 

SK1: Meningkatnya Daya Saing 
Industri Pengolahan Nonmigas 

T2 

SS2: Penguatan Implementasi Making 
Indonesia 4.0 

SK2: Penguatan Implementasi 
Making Indonesia 4.0 

T1 

SS3: Meningkatnya Kemampuan 
Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 

SK3: Meningkatnya Kemampuan 
Industri Barang dan Jasa Dalam 
Negeri 

T1 
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SS6: Tercapainya Pengawasan Internal 
yang Efektif dan Efisien 

SK4: Tercapainya pengawasan 
Internal yang Efektif dan Efisien 

T4 

SS5: Terselenggaranya Urusan 
Pemerintahan di Bidang Perindustrian 
yang Berkelanjutan 

SK5: Terselenggaranya Urusan 
Pemerintahan di Bidang 
Perindustrian yang Berkelanjutan 

T2 

SS7: Terwujudnya ASN BSKJI yang 
Professional 

SK6: Terwujudnya ASN BSKJI 
yang Professional 

T3 

SS8: Penguatan Sistem Informasi 
Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan 
Publik 

SK7: Penguatan Sistem Informasi 
Terintegrasi, Kolaborasi dan 
Layanan Publik 

T4 

SS9: Penguatan Layanan Prima dan 
Akuntabilitas Organisasi 

SK8: Penguatan Layanan Prima 
dan Akuntabilitas Organisasi 

 

 

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran kegiatan BBSPJILM yang ditentukan 

berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI. Penyusunan kedelapan sasaran kegiatan 

BBSPJILM pada kerangka perspektif BBSPJILM ditunjukkan oleh Gambar 3 yang dapat 

dijadikan sebagai acuan peta strategi BBSPJILM dalam perencanaan strategis 2021 - 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Strategi BBSPJILM (2021 – 2024) 
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Sasaran kegiatan pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan 

oleh BBSPJILM untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu SK-1: 

Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas. SK-1 ini akan memiliki indikator 

kinerja sebagai berikut: 

a. “Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk”. Pada indikator 

ini ditargetkan  meningkat  hingga 1 Tenan pada tahun 2023 sampai dengan  

2024. 

b. “Peningkatan  kapabilitas hasil kolaborasi dalam  rangka pengembangan 

industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki kegiatan 

kolaborasi 1 hingga tahun 2024. 

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh 

BSKJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu: 

 SK-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SK-2 ini akan memiliki 

indikator kinerja “Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri”. Pada tahun 

2021, indikator ini ditargetkan sebesar 4 Perusahaan dan meningkat hingga 7 

perusahaan pada tahun 2024. 

 SK-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SK-3 ini 

akan memiliki indikator kinerja: 

a. “Produktivitas/efiseinsi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi 

industri melalui jasa konsultasi.”. Pada indikator ini ditargetkan meningkat 

sebesar  10 persen pada tahun 2022 dan meningkat hingga 20 persen pada tahun 

2024. 

b. “Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di daam negeri”. Pada tahun 2021, 

indikator ini ditargetkan sebesar 3 persen sampai dengan tahun 2024. 

c. “Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri”. Pada 

indikator ini ditargetkan sebesar 1 ruang lingkup pada tahun 2022 sampai dengan 

tahun 2024. 

d. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan 

barang dan jasa”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen 

hingga tahun 2024. 
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Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan 

oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BKSJI, yaitu: 

 SK-4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK-4 ini akan 

memiliki indikator kinerja: 

a. “Nilai minimal indeks manajemen resiko.” Pada indikator ini ditargetkan sebesar 

Nilai 4 pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. 

b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.” Pada 

tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki sebesar 91,5 persen dan meningkat 

hingga 93 persen pada tahun 2024. 

 SK-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang 

Berkelanjutan. SK-5 ini akan memiliki indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap layanan jasa industri.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 3,6 

indeks hingga tahun 2024. 

 

Pada sasaran strategis perspektif learn & growth merupakan sasaran yang ditetapkan 

BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSKJI, yaitu: 

 SK-6: “Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional”. SK-6 ini akan memiliki indikator 

kinerja: 

a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN.” Pada tahun 2021, indikator ini 

ditargetkan memiliki indeks sebesar 71 hingga tahun 2024. 

b. “Nilai disiplin pegawai.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki 

nilai sebesar 80 hingga tahun 2024. 

 SK-7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik. SK-7 ini 

akan memiliki indikator kinerja “Nilai minimal indeks layanan publik.” Pada tahun 2021, 

indikator ini ditargetkan indeks sebesar B hingga tahun 2024. 

 SK-8: Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi. SK-8 ini akan memiliki 

indikator kinerja: 

a. “Nilai minimal akuntabilitas kinerja .” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan 

nilai sebesar 80,1 dan  meningkat hingga nilai sebesar 81 pada tahun 2024. 

b. “Nilai minimal laporan keuangan.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan 

nilai sebesar  90 dan meningkat hingga nilai sebesar  92 pada tahun 2024. 
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Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan BBSPJILM 

ditunjukkan pada Tabel 2. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan 

yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan BBSPJILM memiliki indikator kinerja 

sebagai berikut: 

 T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang 

pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 32% pada Tahun 2021 dan 

pada tahun 2024 capaian sebesar 27.7%. 

 T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan 

industri” ini memiliki target capaian sebesar 100% pada Tahun 2021 sampai pada 

tahun 2024. 

 T3 yaitu “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki 

target capaian sebesar 100% pada Tahun 2021 sampai pada tahun 2024. 

 T4 yaitu “Meningkatkan Good Governance” ini memiliki target capaian sebesar 

56.7% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 67.5% pada tahun 2024. 

 

Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBPSJILM 2021-2024. 

Tujuan 
BBPSJIL

M 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 

T1   

Peningkatan kemampuan 
infrastruktur (hard dan soft) 
penunjang pertumbuhan 
industri 

% 31,5 24.3 26 27.7 

T1 SK2 
Peningkatan Peran balai dalam 
pengembangan industri 

Perusahaan 4 5 6 7 

T1 SK3 

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

% N/A 10 15 20 

T1 SK3 

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

% 60 60 60 60 

T1 SK3 
Meningkatnya utilisasi layanan 
jasa industri di dalam negeri 

%  3  3  3  3 

T1 SK3 
Peningkatan jumlah lingkup 
layanan jasa industri di dalam 
negeri 

Ruang 
Lingkup 

 N/A 1  1  1  
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Tujuan 
BBPSJIL

M 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 

T2   
Peningkatan aktivitas 
pengembangan yang berperan 
pada pertumbuhan industri 

% 100 100 100 100 

T2 SK1 
Jumlah tenan inkubator berbasis 
teknologi yang terbentuk 

Tenan  N/A N/A 1 1 

T2 SK1 
Peningkatan kapabilitas hasil 
kolaborasi dalam rangka 
pengembangan industri 

Kegiatan 
Kolaborasi 

 1 1  1  1  

T2 SK5 
Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap  layanan jasa industri 

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

T3   
Peningkatan kolaborasi 
penunjang pertumbuhan 
industri 

% 100 100 100 100 

T3 SK7 
Satker yang memperoleh Indeks 
layanan publik minimal B 

Indeks B B B B 

T4   Peningkatan Good Governance % 
56,7 65,8 58,8 67,5 

T4 SK4 
Satker yang memperoleh nilai 
Indeks Manajemen Risiko 
mencapai minimal level 3 

% 0 0 4 4 

T4 SK4 
Rekomendasi  hasil pengawasan 
internal telah ditindaklanjuti 
oleh satker 

% 91.5 92 92.5 93 

T4 SK6 
Rata-rata indeks profesionalitas 
ASN 

Indeks 71 71 71 71 

T4 SK6 Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 

T4 SK8 
Satker yang memperoleh nilai 
akuntabilitas kinerja minimal A 

% 80,1 80,1 80,5 81 

T4 SK8 
Satker yang memperoleh nilai 
laporan keuangan minimal 90 

% 90 91 92 92 
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BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan 
Kelembagaan 

I. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan 

kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) 

Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan 

Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan 

Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) 

Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan 

Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan pada setiap 

kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.  

 

I. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri. 

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca 

perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat 

penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak 

negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka 

perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya 

di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk 

meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan 

atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan 

persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri 

dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang 

menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi 

standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan 

pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan 

sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri 

No Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

1 Penyusunan Strategi dan 
Kebijakan Standardisasi 
Industri 

a) Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan 
pengembangan standar industri prioritas 

2 Penyusunan, evaluasi, kaji 
ulang kebijakan 
pemberlakuan Standardisasi 
Industri secara wajib 

 

a) Pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC Bidang 
Industri 

b) Pengembangan standar industri yang sesuai 
dengan geografis dan karakter konsumen di dalam 
negeri 

c) Tersusunnya program rencana pemberlakuan 
regulasi teknis secara wajib 

d) Tersusunnya analisa dampak regulasi teknis 
pemberlakuan Standardisasi Industri 

e) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang 
Pemberlakuan Standar 

f) Tersusunnya Pedoman/Skema Sertifikasi Produk 
dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi 
Industri. 

g) Tersusunnya Peraturan Menteri tentang 
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam 
Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara 
Wajib 

h) Tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi 
pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib. 

3 Pembinaan terhadap 
perusahaan industri yang 
menerapkan pemberlakuan 
Standardisasi Industri 

a) Terlaksananya bimbingan teknis penerapan 
dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM. 

b) Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai 
standar bagi IKM. 

c) Terlaksananya diseminasi standardisasi industri 

4 Penyusunan Strategi Atau 
Kebijakan Kerjasama 
Standardisasi Industri 

a) Tersusunnya program rencana strategi dan 
kebijakan kerjasama standardisasi industri 

5 Peningkatan Kerjasama Antar a) Tersusunnya posisi Indonesia dalam forum 
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No Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

Negara Dalam Rangka Saling 
Pengakuan (Mutual 
Recognition) Terhadap Hasil 
Pengujian/Inspeksi/Kalibrasi 
Dan Sertifikasi 

standardisasi dan regulasi teknis 

b) Terakomodasinya kepentingan industri nasional 
melalui partisipasi aktif dalam forum  kerjasama 
bilateral, regional dan/atau multilateral. 

c) Terakomodasinya kepentingan industri nasional 
melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO. 

6 Penyusunan Strategi 
Pengembangan Infrastruktur 
LPK 

a) Tersusunnya program rencana pengembangan 
infrastruktur LPK 

7 Peningkatan Kemampuan 
/Kompetensi Lembaga 
Sertifikasi/Inspeksi dan 
Laboratorium Uji/Kalibrasi 

a) Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup 
LPK  

b) Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/ 
kalibrasi terkait Standardisasi Industri. 

8 Pembentukan dan 
Peningkatan Kompetensi 
SDM Standardisasi Industri 

a) Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM 
Standardisasi Industri 

  b) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan 
Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri 
(AMMI). Terbentuknya kelembagaan dan jejaring 
profesi Jabatan Fungsional Asesor Manajemen 
Mutu Industri (AMMI) 

 

I. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri 

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan 

pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan 

penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk 

pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan 

pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri. Secara rinci 

aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum 

standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri. 

No Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

1 Penyusunan Kebijakan 
Pengawasan dan Penegakan 
Hukum Standardisasi Industri 

a) Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait 
Pengawasan Standardisasi Industri 

2 Peningkatan kepatuhan LPK 
atas penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian 

a) Terlaksananya pengawasan LPK untuk 
memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat 
Kesesuaian. 

3 Peningkatan Kepatuhan 
Pelaku Usaha Dalam 
Pemberlakuan Standardisasi 
Industri Secara Wajib 

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. 

4 Pembentukan dan 
Peningkatan Kompetensi 
SDM Pengawasan 
Standardisasi Industri 

a) Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI 

  b) Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi 
PPNSI 

5 Peningkatan kolaborasi 
kerjasama pengawasan 
standardisasi industri 

a) Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan 
standar dengan stakeholder terkait 

b) Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan 
infrastruktur pengawasan 

 

I. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta 

jalan (roadmap) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh 

unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan 

pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri 

yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi 
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impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan 

teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan 

spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan 

memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi 

teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun 

Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur 

Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi 

termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan 

dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan 

diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri 

No Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

1 Penyusunan kebijakan 
teknis teknologi industri  

a) Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi 
industri 

b) Terlaksananya kajian pasar teknologi industri 

c) Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL 

d) Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0 

e) Kerjasama pengembangan teknologi industri 

2 Pengembangan teknologi 
industri 

a) Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan 
Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 
2020-2024 

b) Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan 
Perekayasaan Industri 2020-2024 

c) Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan 
Perekayasaan Industri 

d) Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan 
Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 
4.0 

3 Audit teknologi industri  a) Penyiapan SDM audit teknologi industri 
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No Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

b) Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri  

c) Pelaksanaan audit teknologi industri 

4 Pemanfaatan Inovasi 
teknologi industri 

a) Terlaksananya inkubasi dan konsultansi teknologi 
industri 

b) Penghargaan Rintisan teknologi industri 
(RINTEK) 

c) Termanfaatkannya hasil pengembangan dan 
rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI 

d) Pendampingan Industri 4.0 

e) Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada 
sektor industri prioritas 

5 Perlindungan dan 
Pengembangan Kekayaan 
Intelektual Teknologi 
Industri 

a) Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan 
Intelektual 

b) Patent Mapping teknologi industri 

6 Komersialisasi teknologi 
industri 

a) Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri 
(pameran/ diseminasi/ business matching) 

b) Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi 
industri 

 
 
I. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri 

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri 

untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di 

kementerian yang akan menangani kegiatan berupa:  perumusan, dan penetapan kebijakan, 

koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan 

terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan 

semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya 

dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, 

pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri 

pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi 
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sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam 

perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan 

pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut 

KIN yaitu 

 Perancangan pabrik 

Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) 

Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi 

Desain Industri 

Maintenance, Repair dan Overhaul 

Konsultansi Manajemen Sistem Industri 

Logistik dan Distribusi 

Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 

 

Tabel 6. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri. 

No Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

1 Menyusun dan memfasilitasi kajian 
pengembangan jasa industri 

a) Tersedianya klasifikasi 
aktivitas jasa industri 

2 Menyusun regulasi pengembangan jasa industri a) Peningkatan kemampuan 
infrastruktur pendukung jasa 
industri  

 

3 Mendorong terjadinya alih teknologi untuk 
meningkatkan kemampuan jasa industri dalam 
negeri 

a) Peningkatan kemampuan jasa 
industri untuk mendukung 
industri 4.0 

4 Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan 
untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan 
SDM dengan kompetensi pada desain, 
engineering, proses presisi, pengukuran 
presisi,mekatronika/robotika, suppy chain 
management, perawatan, perbaikan dan operasi 
pabrik, serta konsultansi sistem industri guna 
mendukung implementasi industri 4.0 

a) Peningkatan kemampuan 
SDM Jasa industri 

5 Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana 
pendukung jasa industri industri untuk 
standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain 

a) Peningkatan jasa industri 
untuk standardisasi dan 
sertifikasi, desain dan 
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No Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

dan perekayasaan pengembangan 

 

I. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau 

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata 

juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam 

bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak 

dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung 

lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong 

sektor industri manufaktur nasional beralih dari Business as Usual menjadi industri hijau 

telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi 

produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang 

berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian 

bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang 

aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan 

sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan 

bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci 

aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar 

industri hijau dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau. 

# Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

1 Penyusunan Standar Industri 
Hijau 

 Tersedianya Standar Industri Hijau 

2 Pemberlakuan Standar 
Industri Hijau Wajib 

 Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri 
Hijau wajib untuk komoditi tertentu 

3 Peningkatan dan Pendalaman 
Kompetensi Auditor Industri 
Hijau 

 Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor 
industri hijau  
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# Aktivitas/ Kegiatan # Sasaran Kegiatan 

4 Peningkatan Kapasitas SDM 
terkait Industri Hijau 

 Membangun kapasitas kompetensi 
sumber daya manusia di industri hijau 

5 Kebijakan Insentif Fiskal atau 
Non-Fiskal Dalam Penerapan 
Industri Hijau 

 Tersusunnya konsep kebijakan skema insentif 

6 Bantuan Sertifikasi Industri 
Hijau 

 Membantu industri dalam penerapan industri hijau 

7 Bantuan fasilitasi non fiskal 
untuk penerapan industri 
hijau 

 Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan 
audit,  sertifikasi standar internasional, dan 
bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen 
energi, pemanfaatan energi terbarukan, 
manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca. 

8 Pengembangan Ekonomi 
Sirkular Sektor Industri  

 Tersusunnya strategi, rencana aksi, dan 
implementasi ekonomi sirkular sektor industri. 

9 Pengendalian emisi GRK ke 
Sektor Industri 

 Tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri  

10 Kebijakan Konservasi dan 
Optimasi Energi serta 
Penggunaan Energi Baru 
Terbarukan di Sektor Industri 

 Tercapainya Efisiensi energi dan penggunaan 
energi terbarukan di sektor industri  

11 Kebijakan Manajemen dan 
Efisiensi Air sektor industri 

 Tercapainya efisiensi air sektor industri di 
beberapa sektor industri terpilih 

12 Peningkatan Kapasitas 
Pengujian Lingkungan Sektor 
Industri 

 Meningkatnya kompetensi Balai Industri dalam 
mengendalikan dampak lingkungan sektor industri 

13 Peningkatan Upaya 
Pengelolaan Limbah Sektor 
Industri 

 Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri 

14 Penghargaan Industri Hijau  Industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan 
industri hijau 

15 Diseminasi penerapan 
Industri Hijau  

 Terinformasikannya prinsip penerapan industri 
hijau sektor industri ( informasi terkait Kebijakan, 
Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan 
Kelembagaan Industri Hijau)  
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I. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan 

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: 

 Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN. 

 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada 

masyarakat. 

 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 praktik- praktik 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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II. Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJILM 

 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJILM menyelaraskan arah kebijakannya 

dengan BSKJI sebagai unit Esselon I. sesuai dengan arah kebijakan dan strategis BSKJI yang 

menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada 

KIN yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) 

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan 

dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) 

Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan 

Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Pada Masing-masing aktivitas/kegiatan setiap 

kegiatan BBSPJILM turut serta dalam aktivitas tersebut.  

Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri  salah satu 

Kegiatan BSKJI adalah Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi 

Industri. Sasaran kegiatan yang didukung oleh BBSPJILM Meningkatnya jumlah dan/atau 

kompetensi SDM Standardisasi Industri serta Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor 

Manajemen Mutu Industri (AMMI). 

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri pada kegiatan Pengembangan 

teknologi industri sasaaran kegiatan yang didukung oleh BBSPJILM adalah Terlaksananya 

kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 4.0. Pada 

kegiatan Pemanfaatan Inovasi teknologi industri sasaaran kegiatan yang didukung oleh 

BBSPJILM adalah Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui 

kegiatan DAPATI. Pada kegiatan Komersialisasi teknologi industri sasaaran kegiatan yang 

didukung oleh BBSPJILM adalah Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri 

(pameran/ diseminasi/ business matching). 

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri terdapat dua kegiatan yang didukung 

oleh BBSPJILM yaitu 

- kegiatan Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan 

peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, 

proses presisi, pengukuran presisi,mekatronika/robotika, suppy chain management, 

perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultansi sistem industri guna 

mendukung implementasi industri 4.0  
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- Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri 

untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan 

Pada kebijakan Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan 

BBSPJILM selaras dengan BSKJI dalam mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi, 

dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan 

mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT. Selain itu 

diharapkan perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi ’ingin dilayani’ 

menjadi ’pelayan publik’ dan perubahan budaya kerja. 

III. Kerangka Regulasi 

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021 – 

2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan 

suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan 

kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BBSPJILM Tahun 2021-2024, kerangka 

regulasi akan disiapkan meliputi:  

Tabel  Kerangka Regulasi 

No. 
Kebutuhan 

Regulasi/Arah 
Kerangka Regulasi 

Urgensi Pembentukan 
Berdasarkan Evaluasi 

Regulasi Eksisting, 
Kajian dan Penelitian 

Unit 
Penanggung 

Jawab 

Unit 
Terkait/ 
Instansi 

Target 
Penyelesaian 

1 Revisi SNI 4874:2019 
 Egrek syarat mutu dan 
metode uji 

Pelaksanaan Rancangan 
Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang 
Pemberlakuan SNI. 
Program Nasional 
Perumusan Standar  
Nasional Indonesia 
Tahun 2022. 

BSKJI BBSPJILM.  Tahun 2022-
2024 

2 Alat dan perkakas – 
garpu  
 

Pelaksanaan Rancangan 
Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang 
Pemberlakuan SNI. 
Program Nasional 
Perumusan Standar  
Nasional Indonesia 
Tahun 2022. 

BSKJI BBSPJILM.  Tahun 2022-
2024 
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3 Rencana pengajuan 
Kaji Ulang  SNI 07-
0374-1989 Baja 
Karbon kekuatan 
rendah dan menengah 

Pelaksanaan Rancangan 
Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang 
Pemberlakuan SNI. 
Program Nasional 
Perumusan Standar  
Nasional Indonesia 
Tahun 2022. 

BSKJI BBSPJILM.  Tahun 2022-
2024 

 

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021-

2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan 

suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan 

kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024, kerangka regulasi 

akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 8. 

IV. Kerangka Kelembagaan 

 

Struktur organisasi BBLMsaat ini merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian RI 

Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Besar dan Balai 

Riset & Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Berikut adalah 

struktur organisasi BBLM: 



  

RENCANA STRATEGIS BBSPJILM 2021 – 2024 32 

 

  

Gambar 1. Struktur Organisasi BBLM 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 yang 

mengembalikan dasar hukum organisasi BBLM pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

44/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Logam dan Mesin mempunyai 

tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengembangan industri logam dan pemesinan, 

penelitian terapan serta layanan pengujian, jasa keteknikan dan peningkatan SDM, sesuai 

dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 

Industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Besar Logam dan Mesin 

menyelenggarakan fungsi untuk : 

 Melaksanakan kerjasama dan pengembangan usaha, monitoring dan evaluasi 

serta konsultasi dan supervisi; 
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 Melaksanakan penelitian dan pengembangan, perancangan keteknikan, 

standarisasi proses dan produk serta teknologi informasi; 

 Melaksanakan alih teknologi, pengecoran logam, pemesinan dan perlakuan 

panas serta pengelasan dan pelapisan; 

 Melaksanakan penilaian dan kesesuaian, kalibrasi, pengujian dan inspeksi serta 

sertifikasi produk dan profesi; 

 Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur di 

lingkungan BBLM. 

Penataan Kelembagaan di lingkungan Balai Besar Logam dan Mesin harus segera 

dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan 

pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal 

yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. 

 

Merujuk pada Persetujuan MenPAN RB B/938/M.KT.01/2021, dengan adanya 

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi Dan 

Kebijakan Jasa Industri yang mennyatakan dalam BAB VIII Balai Besar Standardisasi dan 

Kebijakan Jasa Industri Logam dan Mesin mempunyai mempunyai tugas melaksanakan 

standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri 

hijau, dan pelayanan jasa industri logam dan mesin. 

Balai Besar Logam dan Mesin menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri logam dan 

mesin; 

b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri logam 

dan mesin; 

c. Pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan 

teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri 

logam dan mesin; 
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d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, 

produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri logam dan mesin; 

e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk,teknologi, dan industri hijau di 

bidang industri logam dan mesin; 

f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri logam dan mesin; 

g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; 

h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, 

organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan 

barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan 

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan 

Mesin adalah sebagai berikut :  
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BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

 

I. Target Kinerja Utama 

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termasuk pada tujuan 

BBSPJILM, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJILM adalah 

indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif stakeholder dan consumer Rencana 

Strategis BBSPJILM tahun 2021-2024. BBSPJILM akan melaksanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai 

tugas dan fungsi BBSPJILM. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan 

kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang 

ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.  

 

II. Target Kinerja Program 

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan 

secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program 

(outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas 

organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. 

Pada Rencana Strategis BBSPJILM Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran 

strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan 

sasaran kinerja program. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2020-

2024 dengan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 dan terkait dengan Renstra BBSPJILM  

Tahun 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I. Begitupun Indikator Kinerja Program 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra 

BBSPJILM Tahun 2021-2024. 

 

III. Target Kinerja Kegiatan 

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan 

secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan 

(output). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (output), walaupun 
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demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau 

minimal output plus. 

Pada Rencana Strategis BBSPJILM 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator 

kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang 

secara akuntabilitas berkaitan dengan BSKJI sebagai unit Esselon I. Indikator Kinerja 

Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BBSPJILM 

tercantum pada Lampiran II. Adapun matriks cascading tercantum pada Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJILM Tahun 2021-2024. 
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BAB V Penutup  

 

Rencana Strategis (Renstra) BBSPJILM tahun 2021-2024 ini merupakan acuan umum 

mengenai langkah-langkah program strategi lima tahun yang diarahkan untuk 

mengembangkan kompetensi inti BBSPJILM di bidang optimalisasi teknologi industri logam 

dan mesin dengan misi yang selaras dengan misi BSKJI. 

Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tahun 2021-2024 adalah meningkatkan 

kemampuan layanan jasa industri logam dan mesin dalam rangka mendukung 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, Making Indonesia 4.0 dan Renstra Kementerian Perindustrian. 

Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024. 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, BBSPJILM telah 

menetapkan delapan sasaran kegiatan yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) 

perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 

4) perspektif pembelajaran organisasi. BBSPJILM telah menetapkan sasaran kegiatan dengan 

masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) dalam perspektif stakeholder dan consumer ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU).  BBSPJILM telah menjabarkan arah kebijakan dan sasaran yang 

terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: 

1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.  Salah satu kegiatan 

BSKJI adalah Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri. 

Sasaran kegiatan yang didukung oleh BBSPJILM Meningkatnya jumlah dan/atau 

kompetensi SDM Standardisasi Industri serta Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor 

Manajemen Mutu Industri (AMMI). 

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri pada kegiatan Pengembangan 

teknologi industri sasaaran kegiatan yang didukung oleh BBSPJILM adalah 

Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi 

industri 4.0. Pada kegiatan Pemanfaatan Inovasi teknologi industri sasaaran kegiatan 

yang didukung oleh BBSPJILM adalah Termanfaatkannya hasil pengembangan dan 

rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI. Pada kegiatan Komersialisasi teknologi 
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industri sasaran kegiatan yang didukung oleh BBSPJILM adalah tersosialisasinya produk 

inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching). 

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri terdapat dua kegiatan yang didukung oleh 

BBSPJILM yaitu 

- kegiatan Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan 

peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses 

presisi, pengukuran presisi,mekatronika/robotika, supply chain management, 

perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultansi sistem industri guna 

mendukung implementasi industri 4.0  

- Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk 

standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan 

Renstra BBLM bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, 

keberhasilan pelaksanaan Renstra memerlukan prasyarat: (1) Konsistensi aktivitas 

program/kegiatan dengan Renstra; (2) Koordinasi yang lebih intensif antara birokrat, 

akademisi dan industri; (3) Kolaborasi yang lebih sinergis antara BSKJI dan balai besar; (4) 

Membangun jejaring kerja antara industri dan di Perguruan Tinggi; (5) Ketersediaan sarana 

dan prasarana layanan jasa teknis; (6) Dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas. 

Untuk itu, seluruh bidang/bagian di BBSPJILM diharapkan dapat secara konsisten 

melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Renstra BBSPJILM Tahun 2021 – 2024. 
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Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024 

Pohon Kinerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renstra BBSPJILM 2021-2024

SK 1. Meningkatnya daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas 

SK 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 

SK 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam 
Negeri 

SK 4. Tercapainya pengawasan Internal yang Efektif dan Efisen  

SK 5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian 
yang Berkelanjutan 

SK 6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional 

SK 7. Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan 
Publik 

SK 8. Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi 

T1: Meningkatkan kemampuan 
layanan jasa industri logam dan 
mesin 

T2: Peningkatan aktivitas 
pengembangan yang berperan 
pada pertumbuhan industri 

T3: Peningkatan Kolaborasi 
Penunjangn Pertumbuhan 
Industri 

T4: Peningkatan Good 
Governance 



  

RENCANA STRATEGIS BBSPJILM 2021 – 2024 40 

 

Matriks Kinerja BBSPJILM Tahun 2021 - 2024 

Sa
sa

ra
n 

   
 

Pr
og

ra
m

/ 
Ke

gi
at

an
 

Ko
de

 

Indikator Satuan 
Indikasi Capaian 

Komponen Kegiatan  
Indikasi Pendanaan (Miliar) (*dalam ribuan) Unit 

Terkait 
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

 
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN 

SK1  Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas 

  b 

Jumlah tenan 
inkubator berbasis 
teknologi yang 
terbentuk 

Tenan NA NA 1 1 

 

 
      BBLM 

  f 

Peningkatan 
kapabilitas hasil 
kolaborasi dalam 
rangka 
pengembangan 
industri 

Kegiatan 
Kolaborasi 

1 1 1 1 

Kerjasama  13,882  145,016  145,016  145,016  BBLM 

Majalah Jurnal Litbang 
Logam dan Mesin 

150,000 57,328 57,328 57,328 BBLM 

SK2  Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 

  b 

Peningkatan  peran 
balai dalam 
pengembangan 
industri 

Perusahaan 4 5 6 7 Layanan RBPI Dan HKI  174,500 174,500  450,000  450,000   BBLM 

SK3  Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 

  c 

Produktivitas/efisien
si perusahaan 
industri yang 
memanfaatkan 
teknologi industri 
melalui jasa 
konsultansi 

% N/A 10 15 20 

 

        BBLM 
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Indikator Satuan 
Indikasi Capaian 

Komponen Kegiatan  
Indikasi Pendanaan (Miliar) (*dalam ribuan) Unit 

Terkait 
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

  e 

Meningkatnya 
utilisasi layanan jasa 
industri di dalam 
negeri 

% 3 3 3 3 

Layanan Kalibrasi 268,795 345,915 645,915 645,915 BBLM 

Layanan Pelatihan, 
Konsultasi dan Supervisi 

149,840 112,590 171,110 171,110 BBLM 

Layanan Pengujian 289,808 284988 1,284,988 1,784,988 BBLM 

Layanan Sertifikasi 
Produk, Sistem Mutu, 
dan Industri Hijau 

221,137 - - - BBLM 

Layanan Uji Kompetensi 60,325 58,520   BBLM 

Layanan Inspeksi 47,400 52,800 150,000 150,000 BBLM 

  f 

Peningkatan jumlah 
lingkup layanan jasa 
industri di dalam 
negeri 

Ruang 
Lingkup N/A 1 1 1 

Layanan Sertifikasi 
Produk, Sistem Mutu, 
dan Industri Hijau -   303,437  303,437  303,437 BBLM 

  d 

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

% 60 60 60 60 

Perbaikan/Pemeliharaan 
Sarana & Prasarana 
Perkantoran 

1,925,818 1,810,350   BBLM 

Pengadaan Perangkat 
Pengolah Data dan 
Komunikasi 

325,184 196,000 696,000 696,000 BBLM 

Pengadaan Peralatan 
Fasilitas/ Inventaris 
Perkantoran 

280,677 110,866 3,610,866 3,610,866 BBLM 

Perlengkapan Kantor 656,706 763,481   BBLM 
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Indikator Satuan 
Indikasi Capaian 

Komponen Kegiatan  
Indikasi Pendanaan (Miliar) (*dalam ribuan) Unit 

Terkait 
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Langganan Daya dan 
Jasa 2,355,065 2,363,885   BBLM 

Operasional dan 
71Pemeliharaan Kantor   9,716,000 9,716,000 BBLM 

SK4  Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien 

  a 
Nilai minimal indeks 
manajemen resiko 

Nilai 0 0 4 4 
Penerapan Reformasi 
Birokrasi 

        BBLM 

  b 

Rekomendasi  hasil 
pengawasan internal 
telah ditindaklanjuti 
oleh satker 

% 91.5 92 92.5 93 Penerapan Reformasi 
Birokrasi 

54,471  38,815   138,815 138,815  BBLM 

SK5  Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan 

  b 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap  
layanan jasa industri 

Indeks 3.6 3.6 3.6 3.6 

Penyelenggaraan, 
Promosi dan 
Komersialisasi Layanan 
Jasa Teknik 

109,060   100,610 500,610   500,610 BBLM 

Pengelolaan Data dan 
Informasi 10,402 10,460 100,000 100,000 BBLM 

SK6  Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional 

  a 
Rata-rata indeks 
profesionalitas ASN Indeks 71 71 71 71 Pengembangan SDM 142,395  179,647   579,647  579,647 BBLM 

  b Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 Pengembangan SDM         BBLM 

SK7  Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik 

  c 
Nilai minimal indeks 
layanan publik 

Indeks B B B B 
Penyelenggaraan, 
Promosi dan 
Komersialisasi Layanan 

        BBLM 



  

RENCANA STRATEGIS BBSPJILM 2021 – 2024 43 

 

Sa
sa

ra
n 

   
 

Pr
og

ra
m

/ 
Ke

gi
at

an
 

Ko
de

 

Indikator Satuan 
Indikasi Capaian 

Komponen Kegiatan  
Indikasi Pendanaan (Miliar) (*dalam ribuan) Unit 

Terkait 
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Jasa Teknik 

SK8  Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi 

  a 
Nilai minimal 
akuntabilitas kinerja 

Nilai 80.1 80.1 80.5 81 

Perencanaan dan 
Anggaran 

 24,769 36,168  86,168   86,168 BBLM 

Monitoring dan Evaluasi 34,788 49,022 99,022 99,022 BBLM 

  b Nilai minimal laporan 
keuangan 

Nilai 90 91 92 92 Pengelolaan SAI/BMN 16,564,528   17,718,856  17,041,182  17,041,182 BBLM 

TOTAL ANGGARAN Rp. 23,907,451 Rp. 24,913,254 Rp. 35,776,104 Rp. 36,276,104  
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Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BBSPJILM 2021-2024 

Pedoman Kinerja pada BBSPJILM 

Kode Tujuan/ 
Sasaran/ Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T2/SK1/b Jumlah tenan inkubator berbasis 
teknologi yang terbentuk 
(Indikator kinerja opsional) 

N/A N/A 1 1 

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: BBSPJILM 

 



  

RENCANA STRATEGIS BBSPJILM 2021 – 2024 45 

 

 

Kode Tujuan/ 
Sasaran/ Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T2/SK1/f Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi 
dalam rangka pengembangan industri 1 1 1 1 

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: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T1/SK2/b Peningkatan peran balai dalam 
pengembangan industri 4 5 6 7 

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: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T1/SK3/c Produktivitas/efisiensi perusahaan 
industri yang memanfaatkan teknologi 
industri melalui jasa konsultansi 

N/A 10 15 20 

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).  

  =  
−

× 100% 

Satuan: Persen Klasifikasi: 
Maksimasi 

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

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T1/SK3/e Meningkatnya utilisasi layanan jasa 
industri di dalam negeri 3 3 3 3 

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: 

 =
−

× 100% 

Satuan: Persen Klasifikasi: 
Maksimasi 

Penanggung Jawab: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T1/SK3/f Peningkatan jumlah lingkup layanan 
jasa industri di dalam negeri N/A 1 1 1 

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: 

 = −  

Satuan: Ruang 
Lingkup 

Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T1/SK3/d Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan 
barang dan jasa di Sekretariat 
BSKJI 

60 60 60 60 

Definisi: Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa 
merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 
2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk 
industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja 
kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada 
pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian 
Perindustrian.  

Sumber Data: Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja 
berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 
521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 
522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / 
Online monitoring SPAN (OM SPAN) 

Cara 
Menghitung: 

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk 
dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh 
melalui rumus: RP3DN = RAP3DN  / TotAP3DN 
Ket:  
RP3DN          = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di 
Sekretariat BSKJI 
RAP3DN    = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. 
TotAP3DN  = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. 

Satuan: Persen Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T4/SK4/a Satker yang memperoleh nilai 
Indeks Manajemen Risiko 
mencapai minimal level 3 

0 0 4 4 

Definisi: Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat 
sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah 
diimplementasikan oleh suatu instansi.  

Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai 
melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level 
MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. 

Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing 
sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP. 

Sumber Data: Laporan Level MRI BSKJI oleh Inspektorat Jenderal 

Cara 
Menghitung: 

Menghitung jumlah Satker di lingkungan BSKJI yang telah mencapai 
nilai MRI minimal level 3 pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah 
Satker di lingkungan BSKJI sebanyak 25 Satker 

Satuan: Persen Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ 
Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T4/SK4/b Rekomendasi  hasil 
pengawasan internal telah 
ditindaklanjuti oleh satker 

91,5 92 92,5 93 

Definisi: Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal 
dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun 
anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis 
yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam 
laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang 
harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan 
tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. 

Sumber Data: Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal 

Cara 
Menghitung: 

Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh 
seluruh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil 
pengawasan internal seluruh Satker di lingkungan BSKJI 

Satuan: 
Persen 

Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJILM 

 
 



  

RENCANA STRATEGIS BBSPJILM 2021 – 2024 53 

 

Kode Tujuan/ 
Sasaran/ 
Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T2/SK5/b 
Indeks Kepuasan Masyarkat 
terhadap layanan jasa 
industri 

3,6 3,6 3,6 3,6 

Definisi: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 
membandingkan dengan membandingkan antara harapan dan 
kebutuhannya. 

Sumber Data: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang 
menyelenggara layanan publik di lingkungan BSKJI 

Cara 
Menghitung: 

Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks 
mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 
Pemeritntah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skla 1 s/d 4, 
dimana nilai indkes 1,00 – 1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76 – 2,50 
kurang baik, nilai 2,51 – 3,25 baik, dan nilai indeks 3,26 berarti sangat 
baik. 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ 
Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T4/SK6/a Rata-rata indeks 
profesionalitas ASN 

71 71 71 71 

Definisi: Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 
Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan 
Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks 
Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk 
mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang 
hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam 
upaya pengembangan profesionalisme ASN. 

Sumber Data: Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI 

Cara 
Menghitung: 

Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, 
yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan 
Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 

Satuan: 
Indeks 

Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ 
Abjad 

Nama IK Baseline (2021) 2022 2023 2024 

T4/SK6/b Nilai disiplin pegawai 80 80 80 80 

Definisi: Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil 
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila 
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai 
secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal 
disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada 
penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain 
seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar. 

Sumber Data: Laporan Disiplin Pegawai 

Cara 
Menghitung: 

Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja 
Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin 
pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan 
komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, 
sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat 

Satuan: Nilai Klasifikasi: 
Maksimasi 

Penanggung Jawab: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ 
Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T3/SK7/c Satker yang memperoleh 
Indeks layanan publik 
minimal B 

B B B B 

Definisi: Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi 
Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik 
yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan 
BSKJI. 

Sumber Data: Laporan Indeks Layanan Publik 

Cara 
Menghitung: 

Menghitung persentase jumlah Satker yang memperoleh indeks layanan 
publik minimal B dibandingkan dengan total seluruh Satker UPT (24 
Satker). Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB 
No.17 Tahun 2017 

Satuan: Persen Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ 
Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T4/SK8/a Satker yang memperoleh nilai 
akuntabilitas kinerja minimal 
A 

80.1 80.1 80.5 81 

Definisi: Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem 
akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi 
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, 
penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan 
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan 
Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun 
anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat 
pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian 
Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 
tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan 
untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator. 

Sumber Data: Laporan Penilaian SAKIP BSKJI oleh Inspektorat Jenderal 

Cara 
Menghitung: 

Menghitung jumlah Satker di lingkungan BSKJI yang telah mencapai 
minimal nilai A pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di 
lingkungan BSKJI sebanyak 29 Satker 

Satuan: Persen Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPJILM 
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Kode Tujuan/ 
Sasaran/ 
Abjad 

Nama IK 
Baseline 
(2021) 

2022 2023 2024 

T4/SK8/b Satker yang memperoleh 
nilai laporan keuangan 
minimal 90 

90 91 92 92 

Definisi: Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi 
(penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan 
Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih 
ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), 
Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu 
perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di 
lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk 
memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap 
satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai 
peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan 
berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di 
Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas 
data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian 
yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, 
kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas 
Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari 
Tim Biro Keuangan. 

Sumber Data: Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan 

Cara 
Menghitung: 

Menghitung jumlah Satker di lingkungan BSKJI yang telah mencapai 
minimal nilai 85 pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di 
lingkungan BSKJI sebanyak 25 Satker 

Satuan: Persen Klasifikasi: Maksimasi Penanggung Jawab: BBSPIJLM 
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Stakeholder Perspective 

T2 SS1  T2 SK1  b 
Jumlah tenan inkubator 
berbasis teknologi yang 
terbentuk 

Tenan  N/A N/A 1 1   o   o 

T3 SS1  T2 SK1  f 

Peningkatan kapabilitas 
hasil kolaborasi dalam 
rangka pengembangan 
industri 

Kegiatan 
Kolaborasi 

 1 1  1  1    o   o 

Customer Perspective 

T1 SS2 T1  SK2 b 
Peningkatan  peran 
balai dalam 
pengembangan industri 

Perusahaan 4  5  6  7    o   o 

T1 SS3 T1  SK3 c 

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

% N/A 10 15 20   o o   



  

RENCANA STRATEGIS BBSPJILM 2021 – 2024 60 

 

TU
JU

A
N

 

SA
SA

RA
N

 
ST

RA
TE

G
IS

     

KO
D

E 

INDIKATOR SATUAN 

TAHUN UNIT TERKAIT KATEGORI 

 T
U

JU
A

N
 

BB
SP

JIL
M

 

 S
AS

A
RA

N
 

KE
G

IA
TA

N
 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

SE
T 

BS
KJ

I 

BB
SP

JI 

U
KE

-1
 

U
KE

-2
/ 

  
U

PT
 

T1 SS3 T1  SK3 d 

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

% 60 60 60 60 o o o   

T1 SS3 T1  SK3 e 
Meningkatnya utilisasi 
layanan jasa industri di 
dalam negeri 

%  3  3  3  3   o   o 

T1 SS3 T1  SK3 f 
Peningkatan jumlah 
lingkup layanan jasa 
industri di dalam negeri 

Ruang 
Lingkup 

 N/A 1  1  1    o   o 

Internal Process Perspective 

T2 SS5  T2   SK5 b 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap  
layanan jasa industri 

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

T4 SS6  T4   SK4 a 

Satker yang 
memperoleh nilai 
Indeks Manajemen 
Risiko mencapai 
minimal level 3 

% 0 0 4 4 o o o   
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T4 SS6  T4   SK4 b 

Rekomendasi  hasil 
pengawasan internal 
telah ditindaklanjuti 
oleh satker 

% 91.5 92 92.5 93 o o o   

Learning & Growth Perspective 

T4 SS7  T4   SK6  a Rata-rata indeks 
profesionalitas ASN 

Indeks 71 71 71 71 o o o   

T4 SS7  T4   SK6   b Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 o o o   

T4 SS8  T3   SK7  c 

Satker yang 
memperoleh Indeks 
layanan publik minimal 
B 

Indeks B B B B o o o   

T4 SS9  T4   SK8   a 

Satker yang 
memperoleh nilai 
akuntabilitas kinerja 
minimal A 

% 80,1 80,1 80,5 81 o o o   

T4 SS9  T4   SK8  b 

Satker yang 
memperoleh nilai 
laporan keuangan 
minimal 90 

% 90 91 92 92 o o o   

 
 
 


