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Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan 

IKU Ket IKU Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

S.1

Meningkatnya penerapan 

hasil litbang dan 

perekayasaan teknologi 

oleh industri

Jumlah litbangyasa 

prioritas yang 

dikembangkan dan yang 

siap diterapkan

buah 6 6 3 3 4 IKU 

Dilakukan 

penurunan target 

terkait dengan 

capaian tahun 

2016 dimana 

target 6 litbang 

hanya tercapai 4

6 6 3 1 2 IKU 

Dilakukan 

penurunan target 

terkait dengan 

capaian tahun 

2016 dimana 

target 6 litbang 

hanya tercapai 4

jumlah litbang yang 

sudah diterapkan
buah 2 3 3 3 4 IKU 

Dilakukan 

penyesuaian 

target dengan 

pertimbangan 

pada capaian 

target tahun 

sebelumnya serta 

perkiraan 

anggaran yang 

disetujui

2 3 3 3 3 IKU 

Dilakukan 

penyesuaian 

target dengan 

pertimbangan 

pada capaian 

target tahun 

sebelumnya serta 

perkiraan 

anggaran yang 

disetujui

S.2

Meningkatnya litbang dan 

perekayasaan yang 

menyelesaikan 

permasalahan IKM 

(problem solving)

jumlah perekayasaan 

dan litbang yang 

memecahkan 

permasalahan IKM 

teknis IKM

buah 2 3 2 3 2 IKU 

ada perubahan 

target pada tahun 

2017 terkait 

dengan anggaran 

2 3 2 3 2 IKU 
tidak ada 

perubahan 

S.3

Meningkatnya 

pengembangan desain 

produk kerajinan dan batik

Jumlah pengembangan  

desain 
buah 1 1 1 1 IKU 

tidak ada 

perubahan 
1 1 1 1 IKU 

tidak ada 

perubahan 

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA REVIU 1,2,3 DAN 4

Target (Reviu III)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA (UTAMA) BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK 2015-2019

Target (Reviu IV)

Perspektif Pemangku Kepentingan 



Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan 

IKU Ket IKU Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Target (Reviu III) Target (Reviu IV)

Indeks Kepuasan 

masyarakat
indeks 3 3,5 3,6 3,7 3,8 IKU 

dilakukan 

perubahan target 

indeks, terkait 

dengan capaian 

target yang rata-

rata naik pada 

kisaran 0,01-0.1

3 3,5 3,6 3,6 3,7 IKU 

dilakukan 

perubahan target 

indeks, terkait 

dengan capaian 

target yang rata-

rata naik pada 

kisaran 0,01-0.1

Penambahan jumlah 

layanan
jenis 1 1 1 1 1 IKU 

tidak ada 

perubahan 
1 1 1 1 1 IKU 

tidak ada 

perubahan 

Peningkatan jumlah 

peminta jasa
persen 5% 5% 6% 7% 10% IKU 

tidak ada 

perubahan 
1.640   1.722   2.957   3.000    2.575   IKU 

perubahan satuan 

indikator kinerja 

dari prosen 

menjadi unit. Hal 

ini untuk 

memudahkan 

dalam melihat 

capaian dan 

evaluasi

Peningkatan jumlah 

masyarakat yang dilatih 
orang 1700 1.800 1.600 1.700 1.850 IKU 

Koreksi pada 

target terkait 

dengan capaian 

pada tahun 2016 

dimana terjadi 

penruunan jumlah 

orang yang dilatih 

terkait dengan 

penurunan dan 

pemotongan 

anggaran

1700 1.800 1.600 1.700 1.700 IKU 

Koreksi pada 

target terkait 

dengan capaian 

pada tahun 2016 

dimana terjadi 

penruunan jumlah 

orang yang dilatih 

terkait dengan 

penurunan dan 

pemotongan 

anggaran
Terwujudnya kualitas 

pelayanan teknis yang S.4



Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan 

IKU Ket IKU Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Target (Reviu III) Target (Reviu IV)

Peningkatan  jumlah 

sampel
persen 10% 10% 10% 15% 15% IKU 

dilakukan koreksi 

target pada tahun 

2017 dan 2019. 

Hal ini trekait 

dengan 

permasalahan 

pada terbatasnya 

SDM dan 

peralatan yang 

masih dalam 

perencanaan 

perbaikan dan 

penambahan 

1.166   1.296   1.440   1.600    1.350   IKU 

perubahan satuan 

indikator kinerja 

dari prosen 

menjadi unit. Hal 

ini untuk 

memudahkan 

dalam melihat 

capaian dan 

evaluasi

Peningkatan Jumlah 

kerjasama litbangyasa

kerjasa

ma
4 5 2 2 3 IKU 

dilakukan 

perubahan target 

cukup signifikan. 

Hal ini terkait 

dengan sulitnya 

mencari 

kerjasama litbang 

yang 

menyebabkab 

kurangnya 

terpenuhi syarat 

MoU kerjasama 

litbang 

4 5 2 2 3 IKU 

dilakukan 

perubahan target 

cukup signifikan. 

Hal ini terkait 

dengan sulitnya 

mencari 

kerjasama litbang 

yang 

menyebabkab 

kurangnya 

terpenuhi syarat 

MoU kerjasama 

litbang 

Peningkatan 

Produktifitas Wirausaha 

bidang Kerajinan dan 

Batik yang menerapkan 

hasil BBKB

persen - - - - - - - - 5% 5%

Indikator baru 

sebagai usulan 

dari itjen 

Ketepatan waktu 

layanan
persen - - 80% 85% 90% IKU 

Indikator baru 

sebagai usulan 

dari itjen 

- - 80% 85% 90% IKU 
Indikator baru 

sebagai usulan 

dari itjen 

pelayanan teknis yang 

prima

S.4



Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan 

IKU Ket IKU Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Target (Reviu III) Target (Reviu IV)

S.5
Terwujudnya sarana riset 

terapan dan standar
Jumlah kajian standar buah 1 1 1 1 1 tidak berubah 1 1 1 1 1 tidak berubah 

jumlah litbang unggulan buah 2 2 2 3 3
tidak ada 

perubahan 
2 2 2 3 3

tidak ada 

perubahan 

S.6

Meningkatnya kinerja 

sarana kompetensi dan 

alih teknologi 

Jumlah inkubator 

teknologi

kegiata

n 
1 1 1

tidak ada 

perubahan 
1 1 1

tidak ada 

perubahan 

Perspektif Proses Internal



Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan 

IKU Ket IKU Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Target (Reviu III) Target (Reviu IV)

Jumlah fasilitasi HaKI buah 1 2 12 14 16

ada perubahan 

target yang cukup 

signifikan 

dikarenakan mulai 

tahun 2016 

dilakukan juga 

pendaftaran Hak 

cipta untuk 

berbagai 

pengembangan 

desain dan hal ini 

akan terus 

dilakukan hingga 

tahun 2019

1 2 12 14 16

ada perubahan 

target yang cukup 

signifikan 

dikarenakan mulai 

tahun 2016 

dilakukan juga 

pendaftaran Hak 

cipta untuk 

berbagai 

pengembangan 

desain dan hal ini 

akan terus 

dilakukan hingga 

tahun 2019

S.7

Meningkatnya layanan 

pengujian, kalibrasi  dan 

sertifikasi produk

Pertumbuhan jumlah 

ruang lingkup
persen 10% 5% 5% 5% 10%

IKU 

target disesuaikan 

dengan 

ketersediaan dan 

kondisi alat uji 

dan SDM

10% 5% 5% 5% 10%

IKU 

target disesuaikan 

dengan 

ketersediaan dan 

kondisi alat uji 

dan SDM

 Peningkatan jumlah 

peralatan uji dan 

kalibrasi serta sarana 

penunjang sertifikasi

persen - - 2 1 2

satuan indikator 

dilakukan 

perubahan dari 

prosen menjadi 

unit. Hal 

dilakukan untuk 

menyesuaikan 

indikator pada 

perjakin BPPI 

Indikator ini 

dihilangkan 

karena sudah ada 

indikatorJumlah 

Paket Peralatan 

Laboratorium dan 

Sarana 

Pendukung Balai 

dari PNBP



Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan 

IKU Ket IKU Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Target (Reviu III) Target (Reviu IV)

S.8

Meningkatnya 

kemampuan balai dan hasil 

litbang dalam rangka 

meningkatkan daya saing 

industri

Jumlah Paket Peralatan 

Laboratorium dan 

Sarana Pendukung Balai 

dari PNBP
- - 1 1 1

Terjasi perubahan 

indikator 

dikarenakan 

adanya 

perubahan dari 

BPPI

S.9

Meningkatnya  kinerja 

pemasaran, layanan 

kerjasama teknis dan 

kinerja teknologi informasi

prosentase peningkatan 

jumlah kunjungan ke 

balai 

persen - -

jumlah modul litbang 

balai yang siap 

diinformasikan

buah - -

Jumlah KTI yang 

dipublikasikan di media 

terakreditasi 

KTI 10 12 12 12 12 IKU 
tidak ada 

perubahan 
10 12 12 12 12 IKU 

tidak ada 

perubahan 

Peningkatan Jumlah 

sarana pelayanan 
paket 1 1 1 1 1

tidak ada 

perubahan 
1 1 1 1 1

tidak ada 

perubahan 

Peningkatan jumlah 

penggunaan aplikasi 

dalam proses bisnis 

balai 

aplikasi 1 1 1 1 1
tidak ada 

perubahan 
1 1 1 1 1

tidak ada 

perubahan 



Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan 

IKU Ket IKU Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Target (Reviu III) Target (Reviu IV)

S.10

Meningkatnya kompetensi 

dan integritas SDM Balai

peningkatan SDM balai 

yang mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan dan 

mendapatkan sertifikat 

persen 10% 5% 5% 10% 10% IKU 

Perubahan pada 

target terkait 

dengan anggaran 

102       114       122      129        120      IKU 

perubahan satuan 

indikator kinerja 

dari prosen 

menjadi unit. Hal 

ini untuk 

memudahkan 

dalam melihat 

capaian dan 

evaluasi

kenaikan jumlah 

layanan SDM yang 

menggunakan aplikasi 

IT

aplikasi - -

jumlah kegiatan team 

building dan outbond

kegiata

n 
- -

S.11

terwujudnya   sarana dan 

prasarana pegawai sesuai 

peraturan yang berlaku

rasio jumlah komputer 

dan supplies dengan 

SDM/rasio jumlah 

pegawai yang telah 

memperoleh sarana dan 

prasarana yang sesuai 

dengan peraturan 

dengan jumlah total 

pegawai (komputer dan 

supplies) / jumlah 

peningkatan sarana 

dan prasarana pegawai

prosen/

unit
10 10 10 15 15

perubahan satuan 

indikator kinerja 

dari prosen 

menjadi unit. Hal 

ini untuk 

memudahkan 

dalam melihat 

capaian dan 

evaluasi

10 10 10 15 15

perubahan satuan 

indikator kinerja 

dari prosen 

menjadi unit. Hal 

ini untuk 

memudahkan 

dalam melihat 

capaian dan 

evaluasi

rasio jumlah mebelair 

dengan SDM
persen

- -

Perspektif pembelajaran organisasi 



Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS)
Satuan 

IKU Ket IKU Ket

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Target (Reviu III) Target (Reviu IV)

S.12

Meningkatnya kinerja 

manajemen internal

Persentase dokumen 

keuangan yang 

diselesaikan tepat 

waktu 

persen 100% 100% 100% 100% 100%
tidak ada 

perubahan 
100% 100% 100% 100% 100%

tidak ada 

perubahan 

 Persentase  

perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan  yang 

diselesaikan tepat 

waktu

persen 100% 100% 100% 100% 100%
tidak ada 

perubahan 
100% 100% 100% 100% 100%

tidak ada 

perubahan 

 Meningkatnya Nilai 

SAKIP Balai
nilai 77 85 90 92 95

tidak ada 

perubahan 
77 85 90 92 95

tidak ada 

perubahan 

Meningkatnya 

penerapan ISO 

9001:2008 di balai

persent

ase
100% 100% 100% 100% 100%

tidak ada 

perubahan 
100% 100% 100% 100% 100%

tidak ada 

perubahan 

S.13
Meningkatnya Penerapan 

Reformasi Birokrasi 
Tingkat Maturitas SPIP Indeks - - 3,00     3,20      3,60     

Pada tahun 2017 

terdapat 

tambahan 

indikator dari 

BPPi  tentang 

Tingkat Maturitas 

SPIP yang 



Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS) Penjelasan SS

Kode 

IKSS

Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS)
penjelasan IKSS Satuan 

ket

2015 2016 2017 2018 2019

S.1-1

Jumlah litbangyasa prioritas 

yang dikembangkan dan yang 

siap diterapkan

Hasil litbangyasa kerajinan dan batik yang 

mendukung industri prioritas dan  memiliki nilai 

teknometer siap terap dan atau memiliki mitra 

industri dan atau sudah diseminasikan dan diuji 

coba di industri

buah 6 6 3 1 1 IKU 

S.1-2
jumlah litbang yang sudah 

diterapkan

hasil litbang kerajinan dan batik yang sudah 

digunakan industri dalam kegiatan produksinya 

yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari 

industri pengguna

buah 2 3 3 3 4 IKU 

S.2

Meningkatnya litbang dan 

perekayasaan yang 

menyelesaikan permasalahan 

IKM (problem solving)

hasil litbang yang dihasilkan balai 

yang dapat menyelesaikan 

permasalahan IKM

S.2-1

jumlah perekayasaan dan 

litbang yang memecahkan 

permasalahan IKM teknis IKM

Hasil litbang kerajinan dan batik yang didasarkan 

pada permasalahan industri sehingga dapat 

membantu  IKM kerajinan dan batik mengatasi 

permasalahan teknis produksinya

buah 2 3 2 2 3 IKU 

S.3

Meningkatnya pengembangan 

desain produk kerajinan dan 

batik

hasil pengembangan desain batik dan 

produk kerajinan yang berbasis 

budaya lokal dan diminati oleh pasar

S.3-1 Jumlah pengembangan  desain 
Desain motif batik daerah, kontemporer dan 

desain produk kerajinan
buah 1 1 1 1 IKU 

S.4.1 Indeks Kepuasan masyarakat

Indeks yang menunjukkan tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap jasa layanan BBKB yang 

diukur berdasarkan aspek ketersediaan 

(availability ), daya tanggap (responsiveness ), 

keandalan(reliability ), waktu layanan (timeliness )

indeks 3 3,5 3,6 3,6 3,7 IKU 

S.4.2 Penambahan jumlah layanan

bertambahnya jenis layanan bbkb yang dapat 

diberikan oleh balai dan dicantumkan dalam 

broshur layanan balai 

jenis 1 1 1 1 1 IKU 

S.4.3
Peningkatan jumlah peminta 

jasa

peminta jasa adalah individu, instansi maupun 

kelompok orang yang meminta jasa layanan BBKB 

baik yang datang langsung ke balai maupun yang 

mendatangkan para ahli balai

Kali 1.640  1.722 2.957  3.000  2.575  IKU 

S.4.4
Peningkatan jumlah masyarakat 

yang dilatih 

Masyarakat meliputi industri, dinas, individu, dan 

elemen masyarakat lainnya yang mengikuti 

pelatihan diBBKB maupun diluar bbkb dengan 

menggunakan instruktur balai

orang 1700 1.800 1.600 1.700 1.700 IKU 

S.4.5 Peningkatan  jumlah sampel

Adanya peningkatan jumlah sampel yang diuji di 

balai yang meliputi sampel uji, kalibrasi maupun 

sertifikasi (sampel kain, emas, perak, alat olah 

raga,mainan anak, alat ukur suhu, masa dan 

tekanan, dsb) 

sampel 1.166  1.296  1.440  1.600  1.350  IKU 

S.4.6
Peningkatan Jumlah kerjasama 

litbangyasa

yaitu kerjasama pelaksanaan litbang dan rekayasa 

kerajinan dan batik antara BBKB dengan instansi 

lain baik PT, Dinas, swasta maupun instansi lainnya

kerjasama 4 5 2 2 3 IKU 

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA (UTAMA) BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK 2015-2019

Target 

Perspektif Pemangku Kepentingan 

S.4
Terwujudnya kualitas pelayanan 

teknis yang prima

terwujudnya pelayanan publik yang 

mampu memenuhi harapan dan 

memuaskan masyarakat

S.1

Meningkatnya penerapan hasil 

litbang dan perekayasaan 

teknologi oleh industri

hasil litbang dan perekayasaan yang 

dihasilkan oleh balai dapat dan 

diterapkan di industri 



S.4.7

Peningkatan Produktifitas 

Wirausaha bidang Kerajinan dan 

Batik yang menerapkan hasil 

BBKB

yaitu adanya peningkatan produktifitas dari usaha 

yang dilakukan setelah menerapkan litbang dari 

bbkb

Persen - - - 5% 5% IKU 

S.4.8 Ketepatan waktu layanan
yaitu meningkatnya tingkat pelayanan yang tepat 

waktu 
persen 80% 85% 90% IKU 



S.5
Terwujudnya sarana riset 

terapan dan standar

terwujudnya sarana dan media yang 

mendukung kegiatan litbang 
S.5.1 Jumlah kajian standar

yaitu rancangan SNI yang diusulkan oleh balai 

terkait dengan kerajinan dan batik buah
1 1 1 1 1

S.5.2 jumlah litbang unggulan 
yaitu jumlah litbang balai yang diajukan  dalam 

kompetesi litbang unggulalan BPPI dan mendapa
buah 

2 2 2 3 3

S.6
Meningkatnya kinerja sarana 

kompetensi dan alih teknologi 

kinerja pada bidang kompetensi dan 

alih teknologi meningkat yang 

meliputi kegiatan inkubasi dan 

fasilitas HKI 

S.6.1. Jumlah inkubator teknologi
yaitu kegiatan inkubasi teknologi yang akan 

melahirkan wirausaha baru 
kegiatan 1 1 1

S.6.2. Jumlah fasilitasi HaKI

yaitu fasilitasi balai terhadap perlindungan HKI bagi 

hasil riset dan pengembangan meliputi paten, hak 

cipta dsb

buah 1 2 12 13 16

S.7

Meningkatnya layanan 

pengujian, kalibrasi  dan 

sertifikasi produk

Meningkatnya kinerja dan kapasitas 

dari layanan pengujian, kalibrasi dan 

sertifikasi produk

S.7.1
Pertumbuhan jumlah ruang 

lingkup

yaitu pertambahan ruang lingkup 

pengujian,kalibrasi dan sertifikasi yang bisa dilayani 

oleh balai

persen 10% 5% 5% 5% 10%

IKU 

S.8

Meningkatnya kemampuan balai 

dan hasil litbang dalam rangka 

meningkatkan daya saing 

industri

Meningkatnya akan peralatan yang 

digunakan dalam proses layanan 

balai.

S.8.1

Jumlah Paket Peralatan 

Laboratorium dan Sarana 

Pendukung Balai dari PNBP

yaitu bertambahnya jumlah alat uji dan kalibrasi 

serta sertifikasi 
paket - - - 1 1

S.9

Meningkatnya  kinerja 

pemasaran, layanan kerjasama 

teknis dan kinerja teknologi 

informasi

kinerja fungsi pemasaran, kerjasama 

teknis dan informasi meningkat sesuai 

indikator yang ditentukan 

S.9.1
Jumlah KTI yang dipublikasikan 

di media terakreditasi 

yaitu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam 

media terakreditasi baik nasional maupun 

internasional

KTI 10 12 12 16 12

IKU 

S.9.2
Peningkatan Jumlah sarana 

pelayanan 

yaitu bertambahnya jumlah sarana untuk 

memberikan pelayanan publik
paket 1 1 1 1 1

S.9.3
Peningkatan jumlah penggunaan 

aplikasi dalam proses bisnis balai 

yaitu penggunaan aplikasi teknologi informasi 

dalam kegiatan balai baik layanan eksternal 

maupun internal

aplikasi 1 1 1 1 1

S.10
Meningkatnya kompetensi dan 

integritas SDM Balai

tingkat kompetensi SDM balai meningkat S.10.1

peningkatan SDM balai yang 

mengikuti pendidikan dan 

pelatihan dan mendapatkan 

sertifikat 

yaitu meningkatnya jumlah SDM balai yang 

mengikuti diklat teknis dan manajemen
orang 130      183     225     129     120     IKU 

S.11

terwujudnya   sarana dan 

prasarana pegawai sesuai 

peraturan yang berlaku

Tersedianya sarana dan prasarana 

sebagai alat bantu bagi pegawai 

dalam menjalankan tugasnya

S.11.1
Peningkatan jumlah sarana dan 

prasarana pegawai

yaitu tersedianya sarana dan prasarana seperti 

komputer dan suplies
unit 10 10 10 15 15

S.12 Meningkatnya kinerja 

manajemen internal

Kinerja manajemen keuangan, 

program dan pelaksanaan ISO 

9001:2008

S.12.1
Persentase dokumen keuangan 

yang diselesaikan tepat waktu 

yaitu prosentase ketepatan waktu penyelesaian 

laporan keuangan 
persen 100% 100% 100% 100% 100%

S.12.2

 Persentase  perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan  yang 

diselesaikan tepat waktu

yaitu prosentase ketepatan waktu penyelesaian 

laporan perencanaan, evaluasi, kinerja
persen 100% 100% 100% 100% 100%

S.12.3  Meningkatnya Nilai SAKIP Balai yaitu nilai sakip pada tahun berjalan nilai
77 85 90 92 95

S.12.4
Meningkatnya penerapan ISO 

9001:2008 di balai

yaitu terpeliharanya akreaditasi pelaksanaan ISO 

9001:2008 

persenta

se
100% 100% 100% 100% 100%

S.13
Meningkatnya Penerapan 

Reformasi Birokrasi 

Terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang profesional, 

memiliki kapastian 

hukum,transparan dan kredibel

S.13.1
Meningkatnya Tingkat Maturitas 

SPIP Satker
Yaitu Indeks tingkat maturitas SPIP

indeks 0 0 0 3,2 3,6

Perspektif Proses Internal

Perspektif pembelajaran organisasi 



Target hingga 

tahun 2017 Tindak lanjut 
Ket

T R T R T R

Jumlah litbangyasa prioritas yang 

dikembangkan dan yang siap diterapkan
buah 6 6 6 4 3 3 16

(1) Dilakukan penyesuaian  target pada tahun 

selanjutnya, (2) Disusun rencana aksi untuk 

menyelesaikan litbang yang belum memenuhi syarat 

teknometer (3) Peningkatan koordinasi antara peneliti, 

perekayasa dan penilai TRL

IKU-perkin 

jumlah litbang yang sudah diterapkan buah 2 2 3 3 3 3 8

(1) Melengkapi persyaratan MoU penerapan (2) 

peningkatan koordinasi antara tim penerapan dengan 

tim litbang mengenai pemilihan litbang yang akan 

diterapkan (3) Penyesuaian target untuk tahun 

berikutnya

IKU-perkin 

S.2

Meningkatnya litbang dan 

perekayasaan yang 

menyelesaikan 

permasalahan IKM 

(problem solving)

jumlah perekayasaan dan litbang yang 

memecahkan permasalahan IKM teknis IKM
buah 2 2 3 2 2 2 7

(1) Dilakukan penyesuaian  target pada tahun 

selanjutnya, (2) Disusun rencana aksi untuk 

menyelesaikan litbang yang belum memenuhi syarat 

pemecahan masalah 

IKU-perkin 

S.3

Meningkatnya 

pengembangan desain 

produk kerajinan dan batik

Jumlah pengembangan  desain buah 1 1 1 1 1 1 3

(1) litbang desain ini sudah masuk pada litbang prioritas 

sehingga perlu diarahkan pada kegiatan-kegiatan rutin 

pengembangan desain (2) Perlu dikaji apakah litbang 

desain dimasukkan pada litbang siap terap

IKU-perkin 

Indeks Kepuasan masyarakat indeks 3 3,03 3,5 3,56 3,5 3,56 3,33

(1) Dilakukan perbaikan pada capaian waktu layanan 

yang memperoleh indeks paling kecil dibandingkan 

dengan indeks pada aspek lainnya (2) dilakukan 

perubahan target indeks, terkait dengan capaian target 

yang rata-rata naik pada kisaran 0,01-0.1

IKU-perkin 

Penambahan jumlah layanan jenis 1 1 1 - 2

(1) pada tahun 2016 indikator ini tidak masuk pada 

perkin sehingga evaluasi kurang (2) tahun 2017 untuk 

dilakukan penambahan layanan

Peningkatan jumlah peminta jasa Kali          1.640           2.221        2.332        2.890        2.957        4.358 6.929             

(1) Ditingkatkan sistem pelayanan publik (2) 

menindaklanjuti dan membina hubungan aktif dengan 

peminta jasa loyal (3) memberikan kompensasi kepada 

pelanggan yang haknya tidak bisa terpenuhi (terkait 

dengan kegagalan layanan)

IKU-perkin 

Peningkatan jumlah masyarakat yang dilatih orang 1.700        1.796         1.800      1.687      1.600      1.644      5.100             

(1) Akan dilakukan komunikasi yang proaktif ke dinas-

dinas yang memiliki program pelatihan sdm industri (2) 

Penyesuaian target 

IKU-perkin 

Peningkatan  jumlah sampel sampel
10% (1210 

sampel)

(1282 

sampel)

10% 

(1410 

sampel)

20% 

(1542 

sampel)

       1.500        1.637 4.120             

(1) Perbaikan peralatan yang rusak (2) penambahan 

tenaga outsourcing (3) pengadaan alat baru dengan 

koordinasi dengan direktorat dan pustand

IKU-perkin 

Peningkatan Jumlah kerjasama litbangyasa kerjasama 4 4 5 5 2 2 11

(1) meningkatkan penawaran kerjasama litbang ke 

instansi terkait (2) Aktif komunikasi dengan industri 

terkait dengan permasalahan yang dihadapi industri (3) 

dilakukan perubahan target untuk tahun-tahun 

berikutnya 

IKU-perkin 

Peningkatan Produktifitas Wirausaha bidang 

Kerajinan dan Batik yang menerapkan hasil 

BBKB

Persen - - - - - - - Indikator baru sebagai usulan dari BPPI IKU-perkin 

Ketepatan waktu layanan persen - -
Indikator baru sebagai usulan dari itjen dan akan 

dijadikan target untuk tahun berikutnya 

Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Satuan 

                  4.461 

11

S.4

Terwujudnya kualitas 

pelayanan teknis yang 

prima

-

3

3,38

1

               13.707 

                  5.127 

Perspektif Pemangku Kepentingan 

13

8

6

S.1

Meningkatnya penerapan 

hasil litbang dan 

perekayasaan teknologi 

oleh industri

PERBANDINGAN CAPAIAN PERKIN 2015, 2016 DAN 2017 SERTA TINDAK LANJUT PERBAIKAN 

Monev Capaian 

2015 2016
Capaian hingga 

tahun 2017
2017



Target hingga 

tahun 2017 Tindak lanjut 
Ket

Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Satuan 

Monev Capaian 

2015 2016
Capaian hingga 

tahun 2017
2017

S.5
Terwujudnya sarana riset 

terapan dan standar
Jumlah kajian standar buah 1 1 1 1 2

(1) Kajian standar selalu dilakukan dalam rangka 

memperkuat produk dalam negeri kita terutama untuk 

batik dan kerajinan 

jumlah litbang unggulan buah 2 2 tidak ada perubahan

S.6

Meningkatnya kinerja 

sarana kompetensi dan alih 

teknologi 

Jumlah inkubator teknologi kegiatan - - - - - kegiatan inkubator dilakukan mulai tahun 2017

Jumlah fasilitasi HaKI buah 1 1 2 13 12 15 15
(1) Identifikasi hasil litbang yang siap untuk di HKI kan 

meliputi paten, hak cipta dsb, (2) penyesuaian target
IKU-perkin 

S.7

Meningkatnya layanan 

pengujian, kalibrasi  dan 

sertifikasi produk

Pertumbuhan jumlah ruang lingkup persen

10% (6 

ruang 

lingkup)

30 %(18 

ruang 

lingkup)

5% (4 

ruang 

lingkup)

11% (9 

ruang 

lingkup)

10 ruang 

lingkup 
IKU-perkin 

 Peningkatan jumlah peralatan uji dan 

kalibrasi serta sarana penunjang sertifikasi
persen

10% (1 

paket)
1 paket

10% (2 

paket)
2 paket 3 paket

satuan indikator dilakukan perubahan dari prosen 

menjadi unit. Hal dilakukan untuk menyesuaikan 

indikator pada perjakin BPPI 

IKU-perkin 

S.8

Meningkatnya kemampuan 

balai dan hasil litbang 

dalam rangka 

meningkatkan daya saing 

industri

Jumlah Paket Peralatan Laboratorium dan 

Sarana Pendukung Balai dari PNBP

paket  - -                - -               1              1              1 kegiatan inkubator dilakukan mulai tahun 2017

S.9

Meningkatnya  kinerja 

pemasaran, layanan 

kerjasama teknis dan 

kinerja teknologi informasi

prosentase peningkatan jumlah kunjungan 

ke balai 
persen - - -

jumlah modul litbang balai yang siap 

diinformasikan
buah - - -

Jumlah KTI yang dipublikasikan di media 

terakreditasi 
KTI 10 10 12 12 12 12 23

(1) Pendataan yang lebih cermat mengenai publikasi 

yang dilakukan peneliti/perekayasa di luar DKB (2) 

Mendorong peneliti/perekayasa untuk menulis dan 

mempublikasikannya di jurnal/media terakreditasi 

lainnya

IKU-perkin 

Peningkatan Jumlah sarana pelayanan paket 1 - 1 1 2 Akan terus dilakukan perbaikan dan inovasi pelayanan

Peningkatan jumlah penggunaan aplikasi 

dalam proses bisnis balai 
aplikasi 1 1 1 1 2

(1) Akan terus dilakukan peningkatan penggunaan IT 

dalam pross bisnis balai (2) 
2

3 paket 

23

1

1

2

-

29

27 ruang 

lingkup

Perspektif Proses Internal



Target hingga 

tahun 2017 Tindak lanjut 
Ket

Kode 

SS
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Satuan 

Monev Capaian 

2015 2016
Capaian hingga 

tahun 2017
2017

Perspektif pembelajaran organisasi 

S.10 Meningkatnya kompetensi 

dan integritas SDM Balai

peningkatan SDM balai yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan 

sertifikat 

orang
10% (130 

sdm)

13.38 % 

(174 sdm)

5% 

(183sdm)

14% (199 

sdm)
           225            288 538                  

(1)Peningkatan anggaran sdm (2) meningkatkan 

kerjasama dengan pusdiklat dalam mengembangkan 

sdm balai 

IKU-perkin 

kenaikan jumlah layanan SDM yang 

menggunakan aplikasi IT
aplikasi - - -

jumlah kegiatan team building dan outbond kegiatan 1 1 -

S.11

terwujudnya   sarana dan 

prasarana pegawai sesuai 

peraturan yang berlaku

rasio jumlah komputer dan supplies dengan 

SDM/rasio jumlah pegawai yang telah 

memperoleh sarana dan prasarana yang 

sesuai dengan peraturan dengan jumlah 

total pegawai (komputer dan supplies) / 

jumlah peningkatan sarana dan prasarana 

pegawai

prosen/unit 50% 60%

(1) akan segera dilakukan pendataan capain mengenai 

semua sarana prasarana yang diadakan pada tahun 

berjalan

rasio jumlah mebelair dengan SDM persen - - -

S.12 Meningkatnya kinerja 

manajemen internal

Persentase dokumen keuangan yang 

diselesaikan tepat waktu 
persen 100% 100% 100% 100% 100% (1) akan terus dilakukan peningkatan kinerja keuangan

 Persentase  perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan  yang diselesaikan tepat waktu
persen 100% 100% 100% 100% 100%

(1) akan terus dilakukan peningkatan kinerja keuangan 

(2) Perbaikan dan reviu mekanisme kerja (SOP) terutama 

mengenai evaluasi 

 Meningkatnya Nilai SAKIP Balai nilai 76 76 80 77 80=A
(1) melengkapi dokumen dan memperluas sosialisasi 

pelaksanaan 

Meningkatnya penerapan ISO 9001:2008 di 

balai
persentase 100% 100% 100% 100% 100%

(1) akan terus dilakukan perbaikan dan peningkatan iso 

pada level balai 

S.13
Meningkatnya Penerapan 

Reformasi Birokrasi 
Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP Satker

indeks - - - 3,1 3,2 3,2 3,2

Yogyakarta,       Desember  2017

Ir. Isananto Winursito, M.Eng.Ph.D

3,2

100%

100%

100%

77=A

676                     


