


















KATA PENGANTAR 

 

 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Logam dan Mesin mempunyai 

tujuan agar perencanaan dan penganggaran kegiatan/program yang akan dilaksanakan oleh 

seluruh pegawai Balai Besar Logam dan Mesin, mempunyai acuan yang jelas dan fokus terhadap 

pencapaian Visi dan Misi Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) selama kurun waktu Tahun 

Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Renstra ini juga dijadikan sebagai acuan 

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang akan disusun setiap tahunnya. 

Struktur penyajian Renstra terdiri dari lima Bab yang disusun secara sistematis 

berdasarkan  kerangka penulisan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perindustrian. 

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang kondisi umum BBLM dan juga menjelaskan potensi 

dan permasalahan yang dihadapi BBLM. Bab kedua, menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran 

strategis BBLM. Bab ketiga, menguraikan tentang arah kebijakan strategis yang telah ditetapkan. 

Bab keempat menguraikan target kinerja dan kerangka pendanaan. Terakhir, Bab kelima 

merupakan penutup. 

Harapan kami semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder, pemangku 

jabatan baik struktural maupun fungsional, seluruh pegawai Balai Besar Logam dan Mesin, serta 

pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan program, monitoring dan evaluasi kinerja BBLM. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

I.1. Kondisi Umum 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri 

sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah 

untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam 

mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari 

negara lain yang lebih dahulu maju. 

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan 

penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode, saat ini kita telah memasuki 

tahap II (2020–2024) dengan fokus pembangunan industri diarahkan pada keunggulan kompetitif 

dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta 

didukung oleh SDM yang berkualitas dengan tujuan akhir untuk meningkatakan daya saing 

industri nasional pada tingkat global. 

Daya saing merupakan hal yang mutlak dalam menghadapi era persaingan global. Untuk 

mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan 

pembangunan yang berkesinambungan maka diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan 

industri nasional dengan paradigma baru. Penetapan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan 

memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri 

nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional 

untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. 

Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah 

dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: 

1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 

2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; 

3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau; 

4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau 

penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 
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5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 

6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna 

memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 

7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. 

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 ilmupengetahuan 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 

danpeningkatan 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 & sertifikasi) dan penerapan 

teknologi yang tepat guna. 

Balai Besar Logam dan Mesin merupakan salah satu lembaga penelitian dan 

pengembangan (litbang) dan unit pelaksana teknis di bawah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, mengemban tugas untuk 

meningkatkan penguasaan teknologi logam dan mesin. Dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya, BBLM 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. 

a. Pencapaian Kegiatan Litbang Teknologi Logam dan Mesin 2015-2019  

Merujuk kepada amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024, Renstra Kemenperin dan Renstra BPPI maka 

BBLM telah melaksanakan program pengembangan teknologi dan kebijakan industri, dimana 

dalam program tersebut terdapat kegiatan litbang teknologi logam & mesin yang dilaksanakan 
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untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan Kementerian Perindustrian secara umum. Sesuai 

dengan perannya dalam upaya peningkatan daya saing industri, BBLM telah melaksanakan 

penelitian dan pengembangan, perekayasaan, layanan jasa teknis dibidang litbang terapan 

sesuai kebutuhan dunia industri termasuk supervisi, konsultasi teknis, pengujian dan kalibrasi, 

sertifikasi produk, uji kompetensi, layanan HKI dan pelatihan SDM untuk meningkatkan daya 

saing industri.   

Dalam rentang waktu periode 2015-2019, BBLM mendapatkan tugas untuk 

melaksanakan sasaran strategis sebagai berikut:  

a) Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri.  

Inovasi dimaksud adalah hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan 

penelitian dari berbagai sektor lainnya. Sasaran strategis ini akan diukur keberhasilannya 

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:  

1) Hasil litbang prioritas yang dikembangkan; dan  

2) Hasil litbang yang diimplementasikan. Berikut adalah capaian dari IKU sasaran 

strategis tersebut. 

Grafik 1. Pencapaian Sasaran Strategis I 

 

 

Pencapaian hasil litbang prioritasn yang dikembangkan periode tahun 2015-2019 

terpenuhi sesuai dengan target yang direncanakan. Pada 5 tahun kedepan selanjutnya telah 

ditetapkan definisi dari litbang prioritasn yang dikembangkan yaitu apabila nilai 
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teknometer telah mencapai nilai 6 dari 9. Pencapaian nilai teknometer 6 pada dasarnya 

cukup sulit dilakukan apabila litbang bersifat kegiatan yang mengikuti besarnya anggaran. 

Oleh karena itu untuk capaian Renstra tahun 2020-2024 sifat  litbang diusahakan multi 

years, dengan demikian pelaksanaan kegiatan kan focus pada topik litbang tertentu. 

Masalah lainnya adalah sifat pembiayaan litbang yang tidak berskala besar yang didukung 

dana yang besar pula. Hal ini menyebabkan output litbang tidak akan optimal atau hanya 

dapat menjawab sedikit dari banyak identifikasi permasalahan, disamping itu novelty 

(unsur kebaruan) dari litbang tersebut tentunya tidak bisa diharapkan terlalu besar. 

Beberapa faktor yang mendorong capaian hasil litbang yang diimplementasikan, adalah:  

1) Beberapa hasil litbang kualitasnya sudah meningkat sesuai dengan kebutuhan industri, 

sehingga industri/perusahaan tertarik untuk mengaplikasikan litbang tersebut. Untuk 

lebih meningkatkan kualitas litbang diperlukan dukungan sarana yang memadai;  

2) Hasil litbang yang diciptakan sudah mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat 

dikomersialisasikan;  

3) Beberapa hasil litbang masih memerlukan penelitian pengembangan, analisistekno 

ekonomi, dan kajian teknis bagaimana proses produksi secara massal dilaksanakan di 

pabrik/perusahaan pendukung;  

4) Beberapa hasil litbang telah membuat MoU dalam proses pengembangan penelitian ke 

tahap berikutnya.   

Untuk hasil litbang yang telah diterapkan, pada periode tahun 2015 s./d. 2019 tidak 

dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena penelitian tidak fokus 

terhadap kebutuhan dunia industri. Padahal, penelitian yang dilakukan seharusnya lebih 

kepada penelitian terapan. Artinya penelitian ini seharusnya bersumber dari masalah-

masalah industri untuk kemudian dicari solusinya. 

 

b) Berkembangnya Litbang Teknologi Industri 

Sasaran strategis ini bermaksud untuk mengukur sejauh mana produktivitas BBLM 

dalam menghasilkan litbang. Sasaran strategis ini akan diukur keberhasilannya melalui 

capaikan kebermanfaatan teknologi innovasi hasil litbangyasa yang membantu 

permasalahan pada industri khususnya sector logam dan mesin.  
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Berdasarkan grafik  dibawah dapat dilihat bahwa BBLM dapat mencapai setiap 

target yang ditetapkan. Target ditetapkan sesuai dengan perjakin antara Ka BPPI dan Ka 

BBLM, dimana setiap tahun minimal ada 1 buah problem solving pada industri yang dapat 

diselesaikan dengan paket teknologi inovasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan 

litbangyasa yang ada di BBLM.  

Grafik 2. Pencapaian Sasaran Strategis II 

 

 

Saat ini target pencapaian teknologi yang dimanfaatkan oleh industri hanya 1 

kegiatan dalam 1 tahun anggaran. Hal ini dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang 

dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan rancang bangun pengembangan industri (RBPI). 

Padahal dampak yang dihasilan dari pelaksanaan kegiatan RBPI ini dapat dirasakan oleh 

industri secara langsung, dimana kesulitan yang dihadapi oleh industri dapat langsung 

diselesaikan dengan supervise dan bantuan teknis dari BBLM.  

Sehingga dalam hal ini seharusnya ada mekanisme penilaian dari BPPI, hal ini agar 

penganggaran khusus litbang dan kegiatan RBPI dapat dijadikan prioritas karena terkait 

tujuan pembangunan industri. Apabila kegiatan ini penganggarannya hanya menjadi 

tanggung jawab balai, maka dengan pagu yang relatif kecil balai tidak akan bisa 
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menanggulangi kebutuhan secara mandiri. Apalagi jika dikaitkan dengan karakteristik 

pekerjaan pada sektor logam dan mesin yang membutuhkan dana relatif besar baik untuk 

alat/mesin maupun biaya bahan/material.  

 

c) Meningkatnya Layanan Teknis Industri 

Sasaran strategis meningkatnya layanan teknis ke industri mempunyai indikator nilai 

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

jumlah layanan yang diberikan BBLM, karena tarif PNBP yang bersifat rigid dan telah 

diatur dalam peraturan pemerintah. 

Grafik 3. Pencapaian Sasaran Strategis III 

 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun realisasi 

PNBP BBLM mengalami peningkatan. Hal ini terjadi selain karena permintaan yang 

meningkat juga karena bertambahnya kapabilitas BBLM dalam layanan teknis. Pengujian 

dan kalibrasi masih menjadi sumber pendapatan utama PNBP, sedangkan sertifikasi 

produk logam dan mesin mulai tumbuh menjadi andalan yang berkontribusi terhadap 

PNBP. Dilihat dari grafik tersebut peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada layanan 

pelatihan pada tahun 2017~2019, dimana peningkatan mencapai lebih daru 300% dari 

layanan pelatihan pada tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 
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berikutnya. Dari indikator ini menunjukkan peranan penting BBLM dalam peningkatan 

kemampuan SDM di indsutri  dari tahun ketahun yang terus meningkat. 

 

d) Meningkatnya Kepuasan Pelanggan 

Nilai indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2019 adalah 3,62 indeks, dengan 

demikian nilai kepuasan pelanggan sudah mencapai target yang ditentukan. Namun apabila 

dilihat dari unsur penilaian masih ada nilai yang rendah yaitu keberadaan sarana 

pengaduan/keluhan/saran dan keberadaan maklumat pelayanan. Selain itu, ketepatan 

penyelesaian pelayanan juga masih memiliki nilai dibawah 3.5 indeks. sedangkan unsur 

penilaian yang tinggi adalah keberadaan petugas pelayanan dan kesesuaian biayan 

pelayanan. Peningkatan kualitas mutu pelayanan JPT ini, berdampak langsung terhadap 

jumlah peningkatan pelanggan yang datang dan menggunakan jasa layanan di BBLM.  

Grafik 4. Peningkatan Jumlah Pelanggan JPT 

 

Tercatat dari tahun 2015~2019, pelanggan yang menggunakan jasa layanan terus 

meningkat. Dari data pelayanan public BBLM seperti yang disajikan pada grafik 4, pada 

tahun 2019 peningkatan pelanggan meningkat hingga mencapai 59% dibandingkan tahun 

sebelumnya.  

 

b. Rekomendasi Langkah-Langkah Perbaikan di Masa Mendatang 

Beberapa rekomendasi terkait litbang dan layanan jasa teknis di masa mendatang: 
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a) Sifat litbanguntuk dapat sampai diterapkan di industri seharusnya multi years, sehingga 

output litbang tersebut dapat mencapai tujuannya. 

b) Litbang diarahkan kepada penelitian & perekayasaan yang berskala besar dan mempunyai 

novelty yang tinggi. 

c) Arah litbang harus fokus terhadap industri prioritas dan merujuk kepada arah kebijakan 

pengembangan industri nasional. 

d) Menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Pusdiklat untuk pembiayaan pengembangan 

kompetensi pegawai. 

e) Litbang harus senantiasa melibatkan akademisi dan peneliti dari instansi litbang lainnya 

agar hasil yang dicapai dapat optimal.  

f) Proaktif dalam mencari pendanaan terkait sarana dan prasarana litbang ataupun layanan 

teknis.  

g) Untuk layanan teknis, BBLM 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 ISO 9001, peningkatan indeks kepuasan pelanggan dan peningkatan 

penanggulangan keluhan pelanggan. 

 

c. Aspirasi Masyarakat Terkait Litbang & Layanan Jasa Teknis 

Terkait aspirasi masyarakat mengenai litbang dan layanan jasa teknis yang menjadi 

tugas pokok dan fungsi BBLM, berikut merupakan rangkuman saran dan aspirasi dari seminar 

dan Focus Group Discussion yang diselenggarakan BBLM dalam rangka penyusunan Renstra 

tahun 2020-2024: 

a) BBLM meningkatkan kerjasama dengan industri baik kecil, menengah maupun besar di 

bidang litbang terapan, supervisi, konsultasi maupun peningkatan kapasitas SDM. Dengan 

demikian, untuk dapat membina industri, BBLM harus lebih proaktif dalam meningkatkan 

kompetensi SDM.  

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

BBLM dapat mendukung kebutuhan  industri logam dan mesin. 

c) BBLM  bisa menjadi rujukan industri  logam dan mesin.  
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d) Penajaman arah fokus litbang yang lebih spesifik sesuai industri prioritas. 

 

I.2    Potensi dan Permasalahan 

a. Potensi. 

Potensi yang dimiliki BBLM adalah sebagai berikut: 

a) Pengakuan (recognition) masyarakat industri terhadap BBLM  

Masyarakat industri sampai saat ini masih mengakui eksistensi BBLM sebagai salah satu 

institusi litbang terpercaya di bawah Kementerian Perindustrian yang melakukan penelitian 

dan pengembangan bidang logam dan mesin. Pengakuan tersebut merupakan kekuatan bagi 

BBLM untuk tetap berkiprah dalam pengembangan industri logam dan mesin didalam 

negeri. 

 

b) Memiliki tenaga ahli di bidangnya  

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBLM didukung oleh personil yang memiliki 

keahlian tertentu pada bidangnya seperti engineering design, engineeringprocess, welding 

inspection, welding engineerdan lain sebagainya yang merupakan kekuatan dalam rangka 

melakukan penelitian dan pengembangan dibidang logam dan mesin. 

c) Memiliki mesin dan peralatan yang cukup lengkap 

Balai Besar Logam dan Mesin 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 mendapat 

akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 1996. Selain itu,jasa 

pelatihan, jasa pengecoran dan perancangan BBLM telah mendapatkan sertifikat ISO 

9001:2015. Penerapan sistim manajemen mutu tersebut merupakan usaha untuk 
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meningkatkan pelayanan jasa BBLM dalam rangka menjamin kualitasdan kepuasan 

customer. 

e) Memiliki hubungan kerjasama dengan institusi dan lembaga pendidikan 

Balai Besar 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 BBLM juga 

bekerjasama dengan beberapa institusi/lembaga penelitian di luar negeri seperti JICA 

(Jepang) dan KIMS (Korea) untuk kerjasama bantuan teknis dan penelitian. 

 

b. Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Logam dan Mesin adalah sebagai berikut:  

1. Belum optimalnya pengelolaan litbang  

Dalam rentang waktu 30 tahun, Balai Besar Logam dan Mesin menghasilkan sangat 

banyak penelitian. Namun seiring dengan permintaan industri yang semakin maju, banyak 

penelitian yang sudah dilaksanakan tidak dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan 

oleh hasil penelitian yang tidak aplikatif dan tidak didukung oleh efektifitas dan efisiensi 

pada saat penerapannya. Apabila BBLM tidak menyelesaikan masalah pengelolaan litbang 

dan rencana strategi ke arah yang lebih baik maka hal ini akan menjadi hambatan dan 

kelemahan bagi BBLM 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 litbang dan layanan jasa teknis di BBLM. 

3. Arah kebijakan yang kurang fokus 
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Sebagai lembaga litbang pemerintah, diharapkan BBLM 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 litbang BBLM sering 

terjadi perubahan yang cukup mendasar, berikut ragam fokus litbangyasa yang pernah 

dilakukan, yaitu: mold & dies; mesin pembangkit listrik; alat/mesin pertanian; pengolahan 

limbah plastik; dan alat/mesin proses bahan bakar minyak. 

4. Sarana dan prasarana kurang terawat 

Fasilitas yang tersedia sebagai penunjang litbang seperti sarana dan prasarana gedung 

workshop, mesin dan peralatan kantor, kurang mendapatkan perawatan secara rutin 

sehingga dapat menghambat kelancaran pelayanan jasa teknis. Selain itu teknologi pada 

workshop yang ada di BBLM, merupakan teknologi yang sudah cukup tertinggal sekitar 

15-20 tahun yang lalu. 

 5. Fasilitas perpustakaan dan sarana teknologiinformasi kurang mendukung 

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan litbang, ketersediaan data dan informasi 

sangat diperlukan untuk menghasilkan litbang yang berkualitas. Fasilitas perpustakaan 

tanpa dukungan kelengkapan literatur, international journal, database industri dan akses 

data online lainnya, merupakan kelemahan dalam akses informasi untuk mendukung 

pengembangan litbang 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, DAN TUJUAN 

 

 

2.1 Visi 
Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi 

untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di 

bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden 

dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024. Oleh karena itu Balai Besar Logam dan Mesin selaku 

unit kerja yang ada dibawah Unit Esselon I Badan penelitian dan pengembangan Industri di 

Kementerian Perindustrian memiliki visi dan misi yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Visi BBLM adalah Menjadi BBLM yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam 

pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan 

Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong”. 

 

2.3 Misi 
BPPI mengemban misi: BPPI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu 

meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi 

industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0, dengan 

uraian sebagai berikut:  

a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan 

responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan negara;  

b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, 

administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta  

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana penelitian dan pengembangan 

industri.  
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BBLM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu meningkatkan nilai tambah 

dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur 

pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0, dengan uraian sebagai berikut: 

a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan 

responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan negara; 

b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, 

administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana penelitian dan 

pengembangan industri. 

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. 

 

2.3 Tujuan 
Tujuan BPPI 2020-2024 : 

“Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan 

nonmigas “ 

 Tujuan BBLM 2020-2024 : 

“Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB 

industri logam dan mesin”. Indikator Tujuan BBLM adalah efisiensi perusahaan industri yang 

memanfaatkan hasil riset/inovasi 

Kode Tujuan Penjelasan 

Tujuan 

Kode 

Indikator 

Indikator 

Kinerja 

Tujuan(IKT) 

Satuan Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tj Meningkatnya 

kontribusi 

inovasi dalam 

rangka 

mendukung 

Kontribusi 

inovasi 

terhadap 

pertumbuhan 

PDB 

Tj.a Efesiensi 

perusahaan 

yang 

memanfaatkan 

hasil 

% 5 5 5 5 5 
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pertumbuhan 

PDB industri 

logam dan 

mesin 

khususnya pada 

bidang industri 

logam dan 

mesin, dapat 

berupa 

peningkatan 

produktivitas 

yang 

bersumber dari 

peningkatan 

efesiensi 

riset/inovasi 

 

 

2.4 Sasaran Strategis 
 

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang 

ingin dicapai oleh BBLM dalam rentang waktu lima tahun. Sasaran strategis ini menggambarkan 

cara bagaimana BBLM mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BBLM 

menggunakan metode cascading berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat 

BPPI. 

Sasaran strategis BBLM pada stakeholders perspective, customer perspective dan  

internal process perspective, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat BPPI 

sebagai unit Esselon I. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBLM adalah 

turunan dari BPPI sesuai dengan metode cascading. Peta strategis BBLM adalah sebagai berikut 
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A. Stakeholders Prespective 

 Sasaran strategis pada Perspektif Stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh 

BBLM untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu : 

a. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan 

kemandirian industri pengolahan nonmigas, dengan indikator sebagai berikut : 

 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan 

industri/badan usaha. Pada indikator ini diharapkan akan terus meningkat dari 

awal tahun 2020 sebesar 12 persen menjadi 24 persern di tahun 2024. 

 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem 

solving/supervisi/konsultasi, pada indikator ini dilakukan secara kualitatif dengan 

minimal ada satu paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi yang 

dimanfaatakan setiap tahunnya. 
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B. Customers Prespective 

Sasaran strategis pada Perspektif Customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh 

BBLM untuk memenuhi harapan pelanggan, yaitu : 

a. Meningkatkanya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan  implementasi Making 

Indonesia 4.0, dengan indikator sebagai berikut : 

 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total 

litbangyasa pada tahun berjalan, Khusus pada indikator ini melibatkan industri 

4.0 untuk pelanggan dibutuhkan waktu untuk mencapai hasil manfaat teknologi 

4.0 dengan lebih efektif sehingga BBLM menargetkan pencapaian 10 persen pada 

tahun 2024 

C. Internal Process Perspective 

Sasaran strategis pada Perspektif Internal Process merupakan sasaran yang ditetapkan 

oleh BBLM yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, yaitu : 

a. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan 

berkelanjutan, dengan indikator sebagai berikut 

 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada setiap tahun 

ditargetkan memiliki indeks 3.6 dari skala 4.  

 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi, Pada setiap tahun ditargetkan 100 

persen. 

 Wirausaha Industri  (WI) yang berhasil diinkubasi, Untuk mewujudkan WI 

BBLM menargetkan tahun 2024 akan ada 10 persen WI yang berhasil diinkubasi. 

 Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding internasional yang 

terakreditasi/terindeks global, pada setiap tahunnya akan ada 2 jumlah KTI. 

 Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi, pada 

setiap tahunnya akan ada 15 jumlah KTI. 

D. Learning and Growth Perspective 

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan 

input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome 

BBLM, yaitu: 
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a. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja, dengan indikator sebagai berikut : 

 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada setiap tahun ditargetkan memiliki 

nilai 71. 

 Nilai disiplin pegawai, pada setiap tahun ditargetkan memiliki nilai 81 

b. Membangun sistem manajemen, dengan indikator sebagai berikut : 

 Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem 

manajemen yang dimiliki, pada setiap tahunnya persentase keberhasilan adalah 

100 persen 

c. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator sebagai berikut : 

 Nilai Minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP), pada setiap 

tahunnya ditargetkan memiliki nilai 3,8 

 Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2020 di targetkan memiliki nilai 

80,1 dan ditahun 2024 memiliki nilai 81. 

 nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2020 di targetkan memiliki nilai 90 

dan ditahun 2024 memiliki nilai 92. 

d. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik, dengan indikator sebagai 

berikut : 

 Indeks sarana prasarana litbangyasa, pada setiap tahunnya ditargetkan memiliki 

nilai 80. 

 Indeks sarana prasarana layanan publik, pada setiap tahunnya ditargetkan 

memiliki nilai 96. 

Matriks sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, satuan, target dan 

penanggung jawab secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri di Bidang Teknologi, 
Standardisasi dan Industri Hijau 

Untuk melaksanakan arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, 

langkah operasional yang akan ditempuh BPPI adalah: 

1) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 

a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta 

jalan (roadmap) penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) sebagai 

panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPI dalam melaksanakan kegiatan 

litbangyasa. 

b) Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan litbangyasa dan riset prioritas 

nasional yang difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making 

Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk peningkatan ekspor, substitusi impor serta peningkatan 

nilai tambah, dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan 

kemampuan peralatan litbangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Riset 

prioritas dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan 

manufaktur. 

c) Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi, konsultasi, supervisi, Rancang 

Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerja sama penelitian & pengembangan dengan 

melibatkan unsur Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan 

ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Pemanfaatan inovasi teknologi 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu 

pengiriman, dan diversifikasi produk. 

d) Penyusunan kerangka regulasi audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit 

teknologi, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan mendorong 

pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan R&D. 

e) Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri 

termasuk komersialisasi hasil litbangyasa teknologi industri.  

f) Pelaksanaan pelayanan jasa teknis dan pengembangan kelembagaan dalam mendukung 

pemberian jasa teknis tersebut kepada masyarakat. 

2) Pengembangan Standardisasi Industri 

a) Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, ST dan/atau PTC, kaji 

ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang 

diberlakukan wajib. 

b) Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema 

penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri, regulasi teknis penunjukan Lembaga 

Penilaian Kesesuaian, penyusunan kerjasama regulasi teknis di tingkat internasional, 

regulasi Auditor Manajemen Mutu Industri dan manajemen Petugas Pengawas Standar 

Industri, serta diseminasi standar bidang industri. 

c) Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan 

standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan 
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hukum standardisasi industri, dan pengawasan pre-market dan post-market produk 

standardisasi industri. 

d) Peningkatan kemampuan SDM standardisasi industri. 

e) Peningkatan kemampuan pengujian laboratorium uji standar wajib. 

3) Pengembangan Industri Hijau 

a) Pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK sektor industri meliputi peningkatan 

penerapan manajemen energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan/renewable energy 

sektor industri, pengembangan pasar karbon (carbon trading) sektor industri, penyusunan 

pedoman penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan limbah, penyusunan informasi 

penyediaan energi, pemanfaatan energi alternatif baru dan terbarukan dan efisiensi energi 

di sektor industri. 

b) Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau, meliputi penilaian dan 

pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi 

Industri Hijau, dan pengembangan Standar Industri Hijau. 

c) Pengembangan Pengakuan Standar Industri Hijau secara Internasional, meliputi kajian 

penerapan standar industri hijau di Indonesia terkait upaya pengakuan internasional, dan 

kajian pemberlakuan wajib standar industri hijau. 

d) Penguatan penerapan prinsip industri hijau di industri, meliputi penghargaan industri 

hijau, sertifikasi industri hijau, penyusunan insentif fiskal dan implementasi insentif 

nonfiskal industri hijau, serta kebijakan dan monitoring pengelolaan air proses sektor 

industri. 

e) Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam 

pembangunan industri berkelanjutan, meliputi penerapan rencana aksi pengurangan dan 

penghapusan merkuri di sektor industri, penyusunan kajian kebijakan penerapan ekonomi 

sirkular di sektor industri, pengendalian dan pengawasan kepatuhan penerapan industri 

hijau, dan pengendalian limbah kegiatan usaha industri di sekitar daerah aliran sungai. 

f) Penguatan infrastruktur industri dalam pengelolaan bahan berbahaya dan limbah Bahan 

Berbahaya Beracun (B3) sektor Industri berupa peningkatan kapasitas pengujian 

lingkungan sektor industri. 

 

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 2020–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian 

gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut: 

a) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN. 

b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat. 

c) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian. 

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahanperubahan secara 

bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional 
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menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan 

paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya 

kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah 

praktikpraktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 

Perindustrian, khususnya BPPI. 

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. 

 

3.2 Arah  Kebijakan Dan Strategi BBLM 
 

Arah kebijakan Kementerian perindustrian tahun 2020-2024 

1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri; 

2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; 

3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; 

4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri; 

5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal; 

6) Kebijakan Reformasi Birokrasi. 

 

BPPI berperan dalam tiga Arah kebijakan Kementerian perindustrian tahun 2020-2024 yaitu 

: 

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri, dalam hal pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi industri 

2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri, dalam hal pengembangan 

standardisasi industri 

3. Kebijakan pemberdayaan industri, dalam hal pengembangan industri hijau 

 

Untuk mendukung peran BPPI maka arah kebijan BBLM tahun 2020-2024 adalah sebagai 

berikut 

 

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri, dalam hal pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi industri logam dan mesin : 

a. pemanfaatan inovasi teknologi industri untuk melalui konsultansi, rintisan 

teknologi dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan 

kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses; 

b. peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui 

pemanfaatan teknologi litbangyasa industri yang dapat diperoleh melalui hasil 

kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasaan teknologi industri; 

c. implementasi hasil litbangyasa industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan 

produktivitas, efisensi, 

2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri, dalam hal pengembangan 

standardisasi industri 

a. Ikut serta dalam pengembangan standardisasi industri; 
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b. penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK); 

3. Kebijakan pemberdayaan industri, dalam hal pengembangan industri hijau 

a. Ikut serta dalam pengembangan standar industri hijau; 

b. penguatan infrastruktur industri hijau; 

c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau; 

 

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, langkah yang diambil adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Logam dan Mesin 

a. Pemanfaatan inovasi teknologi melalui kegiatan Trancang Bangun 

Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama penelitian yang melibatkan 

Akademi, Bisnis dan Pemerintahan. Pemanfaatan inovasi teknologi dilakukan 

untuk meningkatkan efesiensi operasional pekerjaan produk. 

b. Pelaksanaan pelayanan jasa teknis dan pengembangan kelembagaan dalam 

mendukung pemberian jasa teknis tersebut kepada masyarakat. 

2. Pengembangan Standardisasi Industri Logam dan Mesin 

a. Ikut serta dalam penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk 

regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri, 

regulasi teknis penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian, penyusunan 

kerjasama regulasi teknis di tingkat internasional, regulasi Auditor 

Manajemen Mutu Industri dan manajemen Petugas Pengawas Standar 

Industri, serta diseminasi standar bidang industri. 

b. Peningkatan kemampuan SDM standardisasi industri. 

c. Peningkatan kemampuan pengujian laboratorium uji standar wajib. 

3. Pengembangan Industri Hijau 

a. Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau, meliputi penilaian 

dan pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, penguatan kapasitas 

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, dan pengembangan Standar Industri 

Hijau. 

b.  

 

 

Sasaraan diatas dapat tercapai jika terdapat suatu sistem yang dapat mewujudkannya. sistem 

yang pada saat ini digunakan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang sedang 

dijalankan merupakan upaya berkelanjutan dalam rangka memberikan perubahan dan perbaikan 

kearah yang lebih baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang 

IV memiliki sasaran sebagai berikut:  

a) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN. 

b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada 

masyarakat. 

c) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian 

Perubahan budaya kerja yang ada di aparatur pemerintahan mengakibatkan perubahan pada 

aspek lainnya. Salah satu aspek yang dapat mendukung adalah dengan membuat sistem kerja 

yang berbasiskan pada IT/paperless. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi penggunaan 

anggaran, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan akuntabilitas, kinerja organisasi 

dan mencegah tindakan tindakan yang menjurus pada praktik KKN dalam pelaksanaan kegiatan 

layanan di BBLM. 
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 Dengan terjadinya perubahan diharapkan perangkat sistem dapat berjalan menjadi lebih 

baik, pelayanan kepada masyarakat terus meningkat sehingga memberikan kontribusi dan 

dampak yang nyata untuk industri logam dan mesin. 

 

 

3.3 Kerangka Regulasi 
Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024 

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 BBLM Tahun 2020-2024, 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 Rancangan 

Produk/Jasa/Proses/Sistem 

dalam rangka 

Pemberlakuan dan 

Pengawasan SNI, ST 

dan/atau PTC (Barang 

dan/atau Jasa Industri 

tertentu) secara wajib 

Pelaksanaan 

Rancangan 

Peraturan Menteri 

Perindustrian 

tentang 

Pemberlakuan SNI, 

ST dan PTC 

terhadap barang 

dan/atau jasa 

industri secara wajib 

untuk barang 

dan/atau jasa 

industri tertentu. 

BPPI Lembaga 

Penilaian 

Kesesuaian.  

Tahun 2020-

2024 
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3.4 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: 

 

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 
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melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Besar Logam dan Mesin menyelenggarakan fungsi 

untuk : 

- Melaksanakan kerjasama dan pengembangan usaha, monitoring dan evaluasi serta konsultasi 

dan supervisi; 

- 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 Besart 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. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja 

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, BBLM 

akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BBLM yang 

telah dijabarkan serta struktur organisasi BBLM. Sasaran strategis yang telah ditetapkan 

merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis BBLM adalah sebagai berikut:. 

 

Tabel Sasaran strategis BBLM 2020-2024 

Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Strategis /  

Sasaran Program /  

Sasaran Kegiatan / IKU / IK 

Satuan 

Indikasi Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Penelitian dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin 

Tujuan  Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri 
logam dan mesin 

  1 Efesiensi perusahaan 

yang memanfaatkan hasil 

riset/inovasi 

Persen 5 5 5 5 5 

SK1 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan 

kemandirian industri pengolahan non migas 

  1 Persentase hasil 

riset/inovasi lima tahun 

terakhir yang 
dimanfaatkan perusahaan 

industri/badan usaha 

Persen 12 15 18 21 24 

  2 Perusahaan 
industri/badan usaha 

yang memanfaatkan paket 

teknologi/supervisi/ 
konsultasi 

Perusah
aan/ 

badan 

usaha 
(akumul

asi) 

1 2 4 6 8 

SK2 Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making 

Indonesia 4.0 

  1 

Persentase litbangyasa 

yang memanfaatkan 

teknologi 4.0 
dibandingkan total 

litbangyasa pada tahun 

berjalan 

Persen 0 0 0 0 10 
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SK3 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri 
untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 

  

  1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat  terhadap  
layanan jasa industri 

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

  2 Proporsi riset berbasis 
kerjasama/kolaborasi 

Persen 100 100 100 100 100 

  3 Wirausaha Industri  (WI) 
yang berhasil diinkubasi 

Persen 0 0 0 0 10 

  4 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di prosiding  

internasional yang 

terakreditasi/terindeks 

global 

KTI 2 2 2 2 2 

  5 Karya Tulis Ilmiah yang 

diterbitkan di jurnal  
nasional yang 

terakreditasi 

KTI 15 15 15 15 15 

SK4 Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 

  1 Rata-rata Indeks 

Profesionalitas ASN 

Indeks 71 71 71 71 71 

  2 Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 80 

SK5 Membangun sistem manajemen 

  1 Proporsi keberhasilan 
surveillance/sertifikasi 

sistem manajemen dari 

sistem manajemen yang 

dimiliki 

Persen 100 100 100 100 100 

SK6 Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 

  1 Nilai minimal tingkat 

maturitas pengendalian 

internal (SPIP) 

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

  2 Nilai minimal 

akuntabilitas kinerja 

Nilai 80,1 80,1 80,1 80,5 81 

  3 Nilai minimal laporan 

keuangan 

Nilai 90 90 91 92 92 

SK7 Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik 

  1 Rata-rata Indeks sarana 

prasarana litbangyasa  

Indeks 80 80 80 80 80 
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  2 Rata-rata Indeks sarana 

prasarana layanan publik  

Indeks 96 96 96 96 96 

                  

 

2.  Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran, sedangkan indikator kinerja utama (key performance indicator) adalah 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan 

indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria “SMART (Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic and Time-bound)”, kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) 

Specific: Maksudnya harus jelas; (2) Measurable: Dapat diukur secara obyektif; (3) Achievable: 

Dapat dicapai; (4) Realistic: Realistis; dan (5) Time-bound: Memiliki masa waktu tertentu. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelaahan dari nara sumber Kemenpan RB, Indikator 

kinerja utama pada unit kerja setingkat Eselon II Indikator kinerja  yang berbasiskan outcome.  

Indikator Kinerja Utama (IKU) BBLM adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif 

pemangku kepentingan (stakeholders perspective) dan perspektif pelanggan (customers 

perspective) Renstra BBLM tahun 2020-2024 Oleh karena itu IKU BBLM ditetapkan sebagai 

berikut: 
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No 
Sasaran Strategis dan 

Indikator Knerja Utama 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Stakeholder Perspective 

S1 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya 
saing dan kemandirian industri pengolahan non migas 

1 Persentase hasil 

riset/inovasi lima tahun 
terakhir yang 
dimanfaatkan perusahaan 

industri/badan usaha 

12 15 18 21 24 

2 Perusahaan 

industri/badan usaha 
yang memanfaatkan paket 

teknologi/supervisi/ 
konsultasi 

1 2 4 6 8 

Customer Perspective 

S2 Meningkatkanya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan  

implementasi Making Indonesia 4.0 

1 Persentase litbangyasa 
yang memanfaatkan 

teknologi 4.0 dibandingkan 
total litbangyasa pada 
tahun berjalan 

0 0 0 0 10 
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2. Indikator 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 

demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau 

minimal output plus. 

Pada Rencana Strategis BBLM 2020-2024, Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam 

Tabel 1, sedangkan manual kinerja BBLM tercantum pada Tabel 2 yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Renstra BBLM Tahun 2020-2024 

4.2. Kerangka Pendanaan 
Dalam rangka mencapaian sasaran strategis BBLM tahun 2020 - 2024, dibutuhkan 

pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan pada target kinerja. 

Kebutuhan pendanaan BBLM untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: 

 

No. Program/ Kegiatan Satuan 
Target Pendanaan (Jutaan Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Program 

Pengembangan 

Teknologi dan 

Kebijakan Industri 

-  Litbang teknologi 

logam & mesin 

 

 

 

Juta 

Rupiah 

 

 

 

 

 

23.54 

 

 

 

 

 

27.32 

 

 

 

 

 

27.82 

 

 

 

 

 

28.32 

 

 

 

 

 

28.82 

 

Adapun rincian target kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing output disajikan 

pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran renstra ini. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

Rencana strategis (Renstra) BBLM tahun 2020-2024 ini merupakan acuan umum 

mengenai langkah-langkah program strategi lima tahun yang diarahkan untuk mengembangkan 

kompetensi inti BBLM di bidang litbang logam dan mesin dengan misi yang selaras dengan misi 

Wakil Presiden dan Presiden. 

Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tahun 2020-2020 adalah Meningkatnya 

kontribusi inovasi  dan layanan teknis teknologi pada 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 BPPI Tahun 2020-2024. 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, BBLM telah menetapkan 

sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku 

kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif 

pembelajaran organisasi. BBLM telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam 

perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses internal ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU). 

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 BPPI dan balai; (4) Membangun jejaring 

kerja antara peneliti di lembaga litbang lainnya dan di Perguruan Tinggi; (5) Ketersediaan sarana 

dan prasarana litbang; (6) Dukungan SDM litbang yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu, 

seluruh bidang/bagian di BBLM diharapkan dapat secara konsisten melaksanakan kegiatan yang 

mengacu pada Renstra BBLM Tahun 2020 – 2024. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

BAGAN 1 POHON  

KINERJA  

RENSTRA BBLM 2020-2024 
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Tujuan 
 BBLM 

Efesiensi perusahaan yang memanfaatkan hasil riset/inovasi 

RENSTRA BBLM 2020-2024 

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan 
jasa industri (T2.1) 

Sasaran strategis 
BBLM terkait SS BPPI 



Tabel 1. MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA BBLM 2020-2024

     23,44                 27,32          27,82         28,32        28,82 
Tujuan

1 Efesiensi perusahaan yang 
memanfaatkan hasil 
riset/inovasi

Persen 5 5 5 5 5

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

SK1

1 Persentase hasil riset/inovasi 

lima tahun terakhir yang 
dimanfaatkan perusahaan 
industri/badan usaha

Persen 12 15 18 21 24

0,029 0,029 0,029 0,029 0,029

2 Perusahaan industri/badan 

usaha yang memanfaatkan 
paket teknologi/supervisi/ 
konsultasi

Perusahaan/ 

badan usaha 
(akumulasi)

1 2 4 6 8

0,175 0,175 0,175 0,175 0,175

SK2

1
Persentase litbangyasa yang 

memanfaatkan teknologi 4.0 
dibandingkan total 
litbangyasa pada tahun 

berjalan

Persen 0 0 0 0 10

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SK3

1 Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap  layanan jasa 
industri

Indeks 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

2 Proporsi riset berbasis 
kerjasama/kolaborasi

Persen 100 100 100 100 100

3 Wirausaha Industri  (WI) yang 
berhasil diinkubasi

Persen 0 0 0 0 10
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di prosiding  

internasional yang 

terakreditasi/terindeks global

KTI 2 2 2 2 2

0,066 0,066 0,066 0,066 0,066

5 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di jurnal  nasional 
yang terakreditasi

KTI 15 15 15 15 15

SK4

1 Rata-rata Indeks 

Profesionalitas ASN

Indeks 71 71 71 71 71
0,165 0,165 0,165 0,165 0,165

2 Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 80

SK5

1 Proporsi keberhasilan 
surveillance/sertifikasi sistem 

manajemen dari sistem 
manajemen yang dimiliki

Persen 100 100 100 100 100

1,400 1,900 2,400 2,900 3,400

SK6

Program/
Kegiatan

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program / 

Sasaran Kegiatan / IKU / IK
Satuan

Indikasi Target Indikasi Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit 
Organisasi 
Pelaksana

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 20242022

Membangun sistem manajemen

Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi

Penelitian dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin

2023

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

Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0

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

Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja

 Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri logam dan mesin



Program/
Kegiatan

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program / 

Sasaran Kegiatan / IKU / IK
Satuan

Indikasi Target Indikasi Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit 
Organisasi 
Pelaksana

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 20242022 2023

1 Nilai minimal tingkat 

maturitas pengendalian 
internal (SPIP)

Nilai 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
0,049 0,049 0,049 0,049 0,049

2 Nilai minimal akuntabilitas 

kinerja

Nilai 80,1 80,1 80,1 80,5 81
0,092 0,092 0,092 0,092 0,092

3 Nilai minimal laporan
keuangan

Nilai 90 90 91 92 92
19,220 19,220 19,220 19,220 19,220

SK7

1 Rata-rata Indeks sarana 
prasarana litbangyasa 

Indeks 80 80 80 80 80
1,370 3,050 3,050 3,050 3,050

2 Rata-rata Indeks sarana 
prasarana layanan publik 

Indeks 96 96 96 96 96
0,744 2,35 2,35 2,35 2,35

Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2   

PEDOMAN KINERJA RENSTRA BBLM TAHUN 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tj Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB 

industri pengolahan nonmigas 

Tj.a Efisiensi perusahaan industri yang 

memanfaatkan hasil riset/inovasi 

5 5 5 5 5 5 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Peran industri dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan laju 

pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, peningkatan kontribusi industri 

pengolahan nonmigas terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri serta nilai ekspor 

produk industri pengolahan non-migas. 

Peran penelitian dan pengembangan yang menghasilkan teknologi untuk 

mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas salah satunya adalah 

melalui peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi. 

Efisiensi yang dimaksud adalah kontribusi hasil litbangyasa terhadap efisiensi perusahaan 

industri pada proses tertentu, bukan keseluruhan proses produksi.  

SUMBER DATA 

Laporan penerapan hasil riset/inovasi  yang telah diverifikasi tim monev. Laporan 

DAPATI. 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Membandingkan Quality atau Cost atau Delivery sebelum dan setelah penerapan 

hasil litbangyasa (pada proses tertentu, bukan keseluruhan proses produksi) di 

perusahaan industri pada tahun berjalan. Setelah diketahui efisiensi setiap perusahaan 

industri lalu dihitung rata-ratanya. 

Indikator ini berkaitan dengan indikator "Hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan 

perusahaan industri/ badan usaha― bagi Balai Besar. Contoh: melalui penerapan mesin 

kacang goyang yang merupakan hasil perekayasaan peneliti Baristand Industri 

Samarinda, perusahaan industri pembuat kacang goyang dapat memproduksi lebih 

banyak sebesar 50% dengan waktu yang sama. 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi Kabid PP 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

S1 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing 

dan kemandirian industri pengolahan nonmigas 

S1.1 Persentase hasil riset lima tahun 

terakhir yang telah dimanfaatkan 

oleh industri 

13 12 15 18 21 24 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan 

industri/badan usaha pada lima tahun terakhir. Persentase hasil riset/inovasi 

yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha ini bukan merupakan uji 

coba hasil litbangyasa, akan tetapi perusahaan telah menggunakan/membeli 

produk/alat/proses, atau telah terdapat perusahaan industri yang memproduksi 

prototipe litbangyasa.  

SUMBER DATA 

Laporan penerapan hasil riset/inovasi  yang telah diverifikasi tim monev. 

 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Menghitung (akumulasi) dan memverifikasi jumlah 

prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/inovasi BBLM yang telah 

dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) selama lima 

tahun terakhir, dibagi dengan jumlah total akumulasi litbangyasa yang telah 

dihasilkan selama lima tahun terakhir (Litbangyasa multiyears dihitung satu riset). 

Adapun litbangyasa yang diterapkan dapat merupakan hasil litbang tahun-tahun 

yang lalu (maksimal 5 tahun). 

Contoh: Litbangyasa yang telah dimanfaatkan industri 5 tahun terakhir 

sebanyak 50 litbangyasa. Litbangyasa yang dihasilkan seluruh balai dalam 5 

tahun terakhir sebanyak 200 litbangyasa. Maka capaiannya adalah 50/200 = 25%. 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi Kabid PP 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

S1 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing 

dan kemandirian industri pengolahan nonmigas 

S1.2 Perusahaan industri/ badan usaha 

yang memanfaatkan paket 

teknologi/supervisi/konsultasi 

1 1 2 4 6 8 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Industrialisasi akan dapat ditingkatkan secara masif apabila teknologi 

didorong untuk diterapkan di perusahaan industri. Semakin banyak perusahaan 

yang mendapatkan bantuan dalam memecahkan permasalahannya utamanya di 

bidang teknologi, maka semakin besar pula peningkatan produktivitas industri 

tersebut akan terjadi. 

BBLM sebagai lembaga litbang, selain fokus menghasilkan litbangyasa 

terapan juga fokus dalam membantu perusahaan industri untuk memanfaatkan 

paket teknologi yang dimiliki melalui pemberian jasa supervisi/konsultasi/problem 

solving. 

SUMBER DATA 

Kontrak/Kerjasama pemanfaatan paket teknologi, SPK RBPI, bukti 

konsultasi, SPK supervisi, data hasil evaluasi kegiatan DAPATI, data evaluasi 

kegiatan problem solving (PNBP) balai. 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Menghitung jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan paket 

teknologi/problem solving/supervisi/jasa konsultasi di bidang teknologi industri 

termasuk Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI) pada tahun berjalan. 

Target yang tertera merupakan jumlah akumulasi. 

 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Perusahaan 

industri/ 

Badan Usaha 

(Akumulasi) 

Maksimasi Kabid PP dan KPJT 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

S2 Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi 

Making Indonesia 4.0 

S2.1 Persentase litbangyasa yang 

memanfaatkan teknologi 4.0 

dibandingkan total litbangyasa pada 

tahun berjalan 

N/A 0 0 0 0 10 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Yang dimaksud dengan litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 adalah 

litbangyasa yang telah memanfaatkan satu atau beberapa teknologi industri 4.0 

seperti Artificial Intelligence, 3D printing, big data, Virtual Reality, Augmented 

Reality, dan sebagainya.  

SUMBER DATA 

Laporan pemanfaatan teknologi 4.0 pada kegiatan litbangyasa. 

 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Menghitung jumlah litbangyasa pada tahun berjalan yang telah 

memanfaatkan teknologi 4.0 dibagi jumlah total litbangyasa pada satker yang telah 

siap memanfaatkan teknologi 4.0 pada tahun berjalan (termasuk in house riset).  

 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi Kabid PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

T2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan 
standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan 

berkelanjutan 

T2.4 Indeks Kepuasan Masyarakat  

terhadap layanan jasa industri 

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

DEFINISI/DESKRIPSI 

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 antara 

harapan dan kebutuhannya. 

SUMBER DATA 

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh seksie 

pemasaran dan kerjasama. 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

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 Pemerintah 

dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik.  IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 

berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, 

dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik. 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Indeks Maksimasi KPJT 

 

 

  



 
 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

T2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan 
standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan 

berkelanjutan 

T2.5 Proporsi riset berbasis kerjasama/ 

kolaborasi 

N/A 100 100 100 100 100 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Riset kolaborasi adalah suatu pelaksanaan riset yang melibatkan seluruh 

stakeholder riset yaitu Academic, Business dan Government (ABG). BBLM sebagai 

perwakilan dari pemerintah/government, harus senantiasa berkolaborasi dengan 

perguruan tinggi dan perusahaan industri sehingga riset-riset yang dihasilkan 

dapat diterapkan di industri dan dapat meningkatkan daya saing industri. 

Indikator ini merupakan indikator pada proses internal yang berusaha agar adanya 

riset dapat diterapkan di industri sesuai dengan tujuan (Tj) dan indikator S1.1. 

SUMBER DATA 

Laporan evaluasi litbangyasa. 

 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Perbandingan jumlah riset kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur 

Academic  Business Government, dibandingkan dengan jumlah riset (cluster riset) 

pada tahun berjalan. 

 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi Kabid PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

T2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi 

industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 

T2.6 Wirausaha Industri  (WI) yang berhasil 

diinkubasi 

N/A 0 0 0 0 10 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 

pembangunan wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang 

berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan 

bidang usahanya meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kreativitas & 

inovasi. Pembangunan wirausaha industri paling sedikit dilakukan melalui kegiatan 

pendidikan dan pelatihan, inkubator industri dan kemitraan. 

Peran lembaga litbang di BBLM adalah sebagai inkubator industri. Maka tugas dari 

inkubator industri adalah memberikan suatu program bagi wirausaha industri yang 

didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui 

rangkaian program pengembangan, dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi 

perusahaan yang profitable, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, 

serta menjadi perusahaan yang sustainable, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi 

masyarakat. 

SUMBER DATA 

Laporan omzet, IUI, pernyataan dari inkubator industri bahwa tenan telah berhasil. 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Perbandingan WI yang berhasil diinkubasi pada tahun berjalan dengan total WI 

yang dibina/melalui proses inkubasi pada dua tahun terakhir. Yang dimaksud berhasil 

adalah WI tersebut sudah berproduksi, sudah menjual produknya (dibuktikan dengan 

laporan omzet), memiliki Izin Usaha Industri, dan dinyatakan berhasil oleh inkubator. 

Indikator ini bersifat sukarela bagi balai yang telah siap dan telah memiliki inkubator. 

Contoh: Pada 2020, BBKB, Baristand Palembang dan BBIHP telah menghasilkan 10 

WI yang berhasil. Balai-balai tersebut di atas pada rentang waktu dua tahun terakhir telah 

membina atau menginkubasi sebanyak 30 WI. Maka capaiannya adalah 10/30 = 33%. 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi BBLM 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

T2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi 
industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 

T2.6 Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di 

prosiding  internasional yang 

terakreditasi/terindeks global 

N/A 2 2 2 2 2 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Salah satu peran dari lembaga penelitian adalah publikasi ilmiah hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan. Dalam peraturan LIPI mengenai formasi peneliti yang ada di 

suatu unit kerja mensyaratkan jumlah karya tulis yang wajib dipenuhi oleh peneliti dalam 

setiap tahunnya. Kewajiban tersebut sesuai dengan jabatan peneliti dan jumlah peneliti 

yang ada pada suatu unit kerja. 

Karya tulis ilmiah yang wajib diterbitkan di prosiding internasional yang 

terakreditasi/terindek global adalah salah satu target yang harus dicapai dalam setiap 

tahunnya 

SUMBER DATA 

KTI yang telah diterbitkan 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Jumlah KTI yang diterbitkan di prosiding  internasional yang 

terakreditasi/terindeks global 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

KTI Maksimasi PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

T2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi 
industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 

T2.6 Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di 

jurnal  nasional yang terakreditasi 

N/A 15 15 15 15 15 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Salah satu peran dari lembaga penelitian adalah publikasi ilmiah hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan. Dalam peraturan LIPI mengenai formasi peneliti yang ada di 

suatu unit kerja mensyaratkan jumlah karya tulis yang wajib dipenuhi oleh peneliti dalam 

setiap tahunnya. Kewajiban tersebut sesuai dengan jabatan peneliti dan jumlah peneliti 

yang ada pada suatu unit kerja. 

Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal  nasional yang terakreditasi adalah 

salah satu target yang harus dicapai dalam setiap tahunnya 

SUMBER DATA 

KTI yang telah diterbitkan 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Jumlah KTI yang diterbitkan di jurnal  nasional yang terakreditasi 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

KTI Maksimasi PP 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

L1 Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 
 

L1.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas 

ASN 

69 71 71 71 71 71 

DEFINISI/DESKRIPSI 

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 di lingkungan BBLM. 
 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

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. Kategori tingkat Profesionalitas ASN 

dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 –100 (Sangat Tinggi); b. 81 — 90 

(Tinggi); c. 71 –  80 (Sedang); d. 61 — 70 (Rendah); dan e. 60 ke bawah (Sangat 

Rendah). 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Indeks Maksimasi Tata Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

L1 Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 
 

L1.2 Nilai minimal disiplin pegawai 78,6 80 80 80 80 80 

DEFINISI/DESKRIPSI 

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 kinerja unit Eselon I oleh Biro Kepegawaian. 

 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

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 KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Nilai Maksimasi Tata Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

L2 Membangun sistem manajemen  
 

L2.1 Proporsi keberhasilan 

surveillance/sertifikasi sistem 

manajemen dari sistem 

manajemen yang dimiliki 

N/A 100 100 100 100 100 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Surveillence/sertifikasi sistem manajemen adalah suatu prosedur 

yangmenyatakan bahwa sistem yang dibangun telah memiliki persyaratan sesuai 

dengan standar yang disyaratkan. Setiap sistem yang ada di BBLM akan dilakukan 

sureillence pada setiap tahunnya. 

Indikator ini mencoba untuk melihat rata-rata tingkat keberhasilan sistem 

yang ada di BBLM memenuhi standar sesuai dengan persyaratan pada setiap 

tahunnya. 

SUMBER DATA 

Hasil surveillence/sertifikasi dari lembaga yang mensertifikasi. 
 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Jumlah sistem dibagi dengan jumlah sistem yang tersertifikasi pada tahun 

berjalan. 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi Tata Usaha, Penilaian Kesesuaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

L3 Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 

L3.1 maturitas pengendalian internal 

(SPIP) 

3.63 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Penilaian SPIP dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal melalui Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: 

belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. 

Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap 

tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau 

kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi 

pemerintah.  

Nilai Maturitas SPIP Kemenperin terdiri dari beberapa unsur meliputi 

Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan 

komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern. 

SUMBER DATA 

Data penilaian maturitas SPIP BBLM yang diterbitkan Inspektorat Jenderal. 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Nilai SPIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. 

 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi Tata Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

L3 Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 

L3.2 Nilai minimal akuntabilitas kinerja 76 80.1 80.1 80.1 80.5 81 

DEFINISI/DESKRIPSI 

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 

Data penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

BBLM oleh tim evaluator. 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh tim evaluator 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi Tata usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

L3 Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 

L3.3 Nilai minimal laporan keuangan 90 90 90 91 92 92 

DEFINISI/DESKRIPSI 

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 reviuw 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 

Data penilaian laporan keuangan BBLM oleh Biro Keuangan. 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Nilai laporan keuangan BBLM oleh Biro Keuangan. 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Persen Maksimasi Tata Usaha 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

L4 Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan jasa industri 

L4.1 Rata-rata Indeks sarana prasarana 

litbangyasa 

78 80 80 80 80 80 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Indeks sarana prasarana litbang dikembangkan untuk mengetahui kekuatan 

sarana dan prasarana litbang Satker UPT di BBLM untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan. 

Indeks sarana prasarana litbang diperoleh melalui asesmen komponen 

sebagai berikut: gedung (bobot 35%), alat litbang/uji utama (bobot 35%), pranata 

litbang (bobot 20%) dan sarana kerja peneliti/perekayasa (bobot 10%). Setiap 

komponen memiliki parameter penilaian tersendiri. 

SUMBER DATA 

Data indeks sarana prasarana litbang 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Nilai indeks sarana prasarana BBLM. 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Indeks Maksimasi Tata usaha 

 

 

  



 
 

Kode Indikator Kinerja 
Baseline 

2019 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

L4 Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan jasa industri 

L4.2 Rata-rata Indeks sarana prasarana 

layanan publik 

94 95 96 97 98 99 

DEFINISI/DESKRIPSI 

Indeks sarana prasarana layanan publik dikembangkan untuk mengetahui 

kekuatan sarana dan prasarana layanan jasa industri BBLM untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya di bidang layanan jasa teknis. 

Indeks sarana prasarana layanan jasa industri diperoleh melalui asesmen 

standar pelayanan dan budaya pelayanan prima pada penilaian Zona Integritas. 

SUMBER DATA 

Data indeks sarana prasarana layanan jasa industri 

CARA MENGHITUNG (FORMULA) 

Nilai indeks sarana prasarana layanan publik BBLM. 

SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA 

Indeks Maksimasi KPJT 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 -

Matriks Cascading, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

S1.1 Persentase hasil riset/inovasi 
lima tahun terakhir yang 
dimanfaatkan perusahaan 
industri/badan usaha

Persen 12 15 18 21 24
 ● 

S.2 Perusahaan industri/badan 
usaha yang memanfaatkan 
paket teknologi/supervisi/ 
konsultasi

Perusahaan/ 
badan usaha 
(akumulasi)

1 2 4 6 8
 ●  ● 

S2

Meningkatnya penerapan 
teknologi 4.0 untuk 
penguatan implementasi 
Making Indonesia 4.0

Meningkatnya
kemampuan
BBLM untuk
bertransforma
si menuju
industri 4.0

S2.1
Persentase litbangyasa yang 
memanfaatkan teknologi 4.0 
dibandingkan total 
litbangyasa pada tahun 
berjalan

Persen 0 0 0 0 10
 ● 

T1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap  layanan jasa 
industri

Indeks 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
 ●  ● 

T1.2 Proporsi riset berbasis 
kerjasama/kolaborasi

Persen 100 100 100 100 100
 ● 

T1.3 Wirausaha Industri  (WI) yang 
berhasil diinkubasi

Persen 0 0 0 0 10
 ●  ● 

T1.4 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di prosiding  
internasional yang 
terakreditasi/terindeks global

KTI 2 2 2 2 2
 ● 

T1.5 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di jurnal  nasional 
yang terakreditasi

KTI 15 15 15 15 15
 ● 

L1.1 Rata-rata Indeks 
Profesionalitas ASN

Indeks 71 71 71 71 71
 ● 

L1.1 Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 80
 ● 

L2 Membangun sistem 
manajemen

Sistem  manajemen dan 
sistem informasi yang 
menjamin tercapainya  
kinerja organisasi

L2.1 Proporsi keberhasilan 
surveillance/sertifikasi sistem 
manajemen dari sistem 
manajemen yang dimiliki

Persen 100 100 100 100 100
 ● 

L3.1 Nilai minimal tingkat 
maturitas pengendalian 
internal (SPIP)

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

L3.2 Nilai minimal akuntabilitas 
kinerja

Nilai 80,1 80,1 80,1 80,5 81
 ● 

L3.3 Nilai minimal laporan
keuangan

Nilai 90 90 91 92 92
 ● 

L4.1 Rata-rata Indeks sarana 
prasarana litbangyasa 

Indeks 80 80 80 80 80
 ● 

L4.2 Rata-rata Indeks sarana 
prasarana layanan publik 

Indeks 96 96 96 96 96
 ●  ● 

Kede SS Sasaran Strategis (SS) Satuan

Target

2020 2021 2022
TU PP

Stakeholder Perspective

Internal Process Perspevtive

Learning & Growth Perspective

Penjelasan SS Kode IKSS

Customer Perspective

Urusan  pemerintahan yang
diselesaikan untuk
mendukung SS di tingkat
Stakeholder Perspective

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

S1 Meningkatnya kinerja 
litbangyasa dalam rangka 
mendukung daya saing dan 
kemandirian industri 
pengolahan non migas

2023 2024
PJT PK

inikator Kinerja Sasaran 
Strategis (IKSS)

Meningkatnya
daya saing
industri
melalui kinerja
riset terapan
yang menjadi
tugas dan
fungsi BBLM

T1

L1

Memperkuat sarana 
prasarana litbangyasa dan 
layanan publik

Memperkuat sarana
prasarana litbangyasa
dan sarana prasarana 
layanan publik

Memperkuat akuntabilitas
kinerja dan akuntabilitas
keuangan 

Memperkuat akuntabilitas 
kinerja organisasi

L4

L3

Input human capital yang
menjadi pondasi utama 
tercapainya tugas & fungsi 
organisasi

Meningkatkan kompetensi 
SDM dan budaya kerja

1
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Tabel 3. Matriks Keterkaitan Output Dan Aktivitas Utama Dengan Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Kegiatan

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

   23,44   27,32   27,82   28,32   28,82 
Tujuan

1 Efesiensi perusahaan yang 
memanfaatkan hasil 

riset/inovasi

Persen 5 5 5 5 5 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Pemanfaatan hasil litbang

SK1

1 Persentase hasil riset/inovasi 

lima tahun terakhir yang 
dimanfaatkan perusahaan 
industri/badan usaha

Persen 12 15 18 21 24 Hasil Pengembangan 

dan Pemanfaatan 
Teknologi Industri

0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 Pemanfaatan hasil litbang

2 Perusahaan industri/badan 
usaha yang memanfaatkan 

paket teknologi/supervisi/ 
konsultasi

Perusahaan/ 
badan usaha 

(akumulasi)

1 2 4 6 8 Jasa Teknis Industri 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 Pemanfaatan hasil litbang

SK2

1
Persentase litbangyasa yang 
memanfaatkan teknologi 4.0 

dibandingkan total 
litbangyasa pada tahun 
berjalan

Persen 0 0 0 0 10 Hasil Pengembangan 

dan Pemanfaatan 
Teknologi Industri

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pemanfaatan hasil litbang 

khusus pada industri 4.0

SK3

1 Indeks Kepuasan Masyarakat  
terhadap  layanan jasa 

industri

Indeks 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Jasa Teknis Industri 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 Pengukuran Tingkat 
kepuasan Pelayanan Jasa 

Teknis Industri

2 Proporsi riset berbasis 

kerjasama/kolaborasi

Persen 100 100 100 100 100 Teknologi Industri 

yang dikembangkan 
dan diterapkan untuk 

meningkatkan daya 
saing industri nasional  

Kesepaaan/ kontrak 

kerjasama riset tergabung 
dalam  

Akademik/Bisnis/Governm
ent/Comunitas

3 Wirausaha Industri  (WI) yang 
berhasil diinkubasi

Persen 0 0 0 0 10 Hasil Pengembangan 
dan Pemanfaatan 

Teknologi Industri/ 
Jasa Teknis Industri

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pemanfaatan hasil litbang 
yang dikomersialisasikan 

oleh pelaku industri

4 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di prosiding  
internasional yang 
terakreditasi/terindeks global

KTI 2 2 2 2 2 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 Penulisan Karya tulis yang 
diterbitkan

5 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di jurnal  nasional 
yang terakreditasi

KTI 15 15 15 15 15 Penulisan Karya tulis yang 
diterbitkan

SK4

1 Rata-rata Indeks 

Profesionalitas ASN

Indeks 71 71 71 71 71 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 Peningkatan SDM BBLM; 

Penilaian usulan angka 

kredit jabatan Fungsional 

2 Nilai disiplin pegawai Nilai 80 80 80 80 80 Penilaian disiplin pegawai

SK5

1 Proporsi keberhasilan 
surveillance/sertifikasi sistem 

manajemen dari sistem 

manajemen yang dimiliki

Persen 100 100 100 100 100 Pengembangan 
kelembagaan

1,400 1,900 2,400 2,900 3,400 Surveilence lembaga pada 
setiap tahunnya

SK6

1 Nilai minimal tingkat 

maturitas pengendalian 
internal (SPIP)

Nilai 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 Penyelenggaraan SPIP 

Program/
Kegiatan

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program / 

Sasaran Kegiatan / IKU / IK
Satuan

Indikasi Target

Aktivitas Utama
2020 2021 2022

Output 2020

Indikasi Alokasi (dalam milyar rupiah)

2024

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

Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0

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

2023 2024
2021 2022 2023

Penelitian dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin
 Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri logam dan mesin

Pengembangan 
kelembagaan

Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja

Membangun sistem manajemen

Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi

Layanan Manajemen 

Satker

Layanan Manajemen 

Satker

2
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Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

Program/
Kegiatan

Sasaran Strategis / 
Sasaran Program / 

Sasaran Kegiatan / IKU / IK
Satuan

Indikasi Target

Aktivitas Utama
2020 2021 2022

Output 2020

Indikasi Alokasi (dalam milyar rupiah)

2024
2023 2024

2021 2022 2023

2 Nilai minimal akuntabilitas 

kinerja

Nilai 80,1 80,1 80,1 80,5 81 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 Perencanaan program; 

Monitoring dan Evaluasi 
Program; Perencanaan 

anggaran

3 Nilai minimal laporan
keuangan

Nilai 90 90 91 92 92 19,220 19,220 19,220 19,220 19,220 Pemantauan dan Pelaporan 
Pengelolaan Sistem 
Akuntansi Instansi; 

Pembinaan dan 
Pemantauan Kepatuhan 

Satuan Kerja; Pembinaan 
Dan Pemantauan 
Pengelolaan PNBP; 

Pengawasan & 
PengendalianBMN

SK7

1 Rata-rata Indeks sarana 

prasarana litbangyasa 

Indeks 80 80 80 80 80 1,370 3,050 3,050 3,050 3,050

2 Rata-rata Indeks sarana 

prasarana layanan publik 

Indeks 96 96 96 96 96 0,744 2,352 2,352 2,352 2,352

Layanan sarana dan

prasaran internal

Pengadaan peralatan 

fasilitas perkantoran; 
fasilitas rehabilitasi sarana 

dan prasarana litbang dan 
layanan publik

Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik
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