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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Reviu ke-V Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 Balai Besar Kerajinan dan Batik 
(BBKB) dilakukan karena ada penyesuaian dengan Renstra Kementerian Perindustrian, 
Renstra BPPI. Selain itu juga adanya perubahan dan koreksi atas target dan anggaran yang 
diperlukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi hingga tahun 2015-2018. Reviu Renstra 
2015-2019 merupakan acuan dan arah program dan kegiatan BBKB dalam 5 (lima) tahun 
kedepan.  

Tidak ada perubahan Visi BBKB dalam 5 tahun kedepan yaitu menjadi pusat litbang terapan 
yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal serta penyedia layanan teknis 
kerajinan dan batik yang terkemuka. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang dilakukan 
adalah meningkatkan kualitas litbang bahan baku, proses dan desain produk yang ramah 
lingkungan yang berbasis sumber daya lokal, mengembangkan standar kerajinan dan batik 
serta penerapannya, meningkatkan kualitas perekayasaan  dan alih teknologi  tepat guna  bagi 
industri kerajinan dan batik, mewujudkan pelayanan  yang efisien, efektif, berkualitas dan 
sesuai kebutuhan pelanggan, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya 
manusia yang professional. Ada perubahan pada pernyataan tujuan yang ingin dicapai dalam 5 
tahun kedepan yaitu meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dalam rangka 
meningkatkan produktifitas dan daya saing industri kerajinan dan batik dengan indikator tujuan 
meningkatnya peran litbang BBKB dalam mengembangkan dan mengatasi permasalahan 
industri kerajinan dan batik.  
 
Dalam peta strategi tertuang sasaran-sasaran strategis untuk memenuhi harapan stakholders 
sasaran pertama yaitu meningkatnya penerapan hasil litbang dan perekayasaan teknologi oleh 
industri, dengan indikator kinerja jumlah litbang yang siap diterapkan, jumlah litbang yang 
sudah diterapkan. Sasaran kedua adalah meningkatnya   litbang dan perekayasaan yang 
menyelesaikan permasalahan IKM (problem solving) dengan indikator jumlah perekayasaan 
dan litbang yang memecahkan permasalahan teknis IKM. Sasaran ketiga adalah meningkatnya 
pengembangan desain produk kerajinan dan batik dengan indikator jumlah pengembangan 
desain. Sasaran keempat adalah terwujudnya kualitas pelayanan teknis yang prima dan 
memuaskan, dengan indikator kinerja  indeks kepuasan pelanggan, penambahan jumlah 
layanan, peningkatan jumlah peminta jasa, peningkatan jumlah masyarakat yang dilatih, 
peningkatan jumlah sampel, peningkatan jumlah kerjasama litbangyasa. 

Program dan kegiatan litbang BBKB dalam lima tahun kedepan diarahkan pada pemanfaatan 
sumber daya lokal dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan peran litbang BBKB 
dalam mendukung daya saing produk kerajinan dan batik. Litbang 2015-2019 fokus pada 
litbang serat alam, litbang zat warna alam, litbang green product kerajinan dan batik, litbang 
standardisasi kerajinan dan batik, pengembangan desain berbasis budaya lokal dan trend pasar, 
serta perekayasaan alat tepat guna bagi industri kerajinan dan batik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I. Kondisi Umum 

Industri kerajinan dan batik merupakan salah satu jenis industri dalam sektor industri 

kreatif. Kontribusi industri kreatif terhadap PDB pada 2013, sebesar 6,9 persen atau senilai 

Rp 573 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai sebesar 5,76 persen. 

Pada tahun 2014 ditargetkan pertumbuhan ekonomi kreatif naik menjadi 10%. Selain itu, 

ekspor produk kreatif pada tahun 2013 mencapai Rp 119 triliun (10 miliar dollar AS) , 

naik delapan persen dibanding 2012, (Sumber: Kemenparekraf). Subsektor industri kreatif 

yang masuk ke dalam lingkup pembinaan Kementerian Perindustrian adalah fesyen dan 

kerajinan. Kontribusi ekspor dari industri fesyen dan kerajinan, sebesar   60% dan 36,5%. 

Fesyen dan kerajinan merupakan subsektor yang dominan memberikan kontribusi 

ekonomi, baik dalam nilai tambah, tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan ekspor. Nilai 

tambah yang dihasilkan Subsektor Fesyen dan Kerajinan berturut-turut sebesar 44,3% dan 

24,8% dari total kontribusi sektor industri kreatif, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 

54,3% dan 31,13%, dan jumlah usaha sebesar 51,7% dan 35,7%.  

 

Saat ini, industri kreatif sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini 

diwujudkan dengan penetapan berbagai kebijakan pengembangan untuk industri kreatif, 

diantaranya melalui UU Industri No.3 tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan 

daerah memfasilitasi dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat misalnya 

melakukan penyediaan ruang dan wilayah dalam berkreatifitas dan berinovasi, 

pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, perlindungan HaKI 

serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif di dalam dan luar negeri.  

 

Selain itu dukungan kebijakan industri pada IKM secara umum juga dituangkan 

dalam UU No 3 tahun 2014 yaitu pemerintah pusat dan daerah melakukan pemberdayaan 

IKM yang berdaya saing, berperan siginifikan dalam struktur industri, berperan dalam 

pengentasan kemiskinan, dan menghasilkan barang/jasa yang layak ekspor dengan 

melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian 

fasilitas.  
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Industri kerajinan dan batik didominasi oleh industri skala kecil dan menengah. Data 

tahun 2012 menyebutkan jumlah unit usaha industri batik 48.300 unit usaha skala kecil 

dan menengah dan skala besar sebanyak 17 unit usaha  dengan penyerapan tenaga kerja 

sebanyak 797.351 orang dengan nilai produksi sebesar Rp 3.141 triliun dan total ekspor 

sebesar US$ 110 juta.   

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi industri kreatif yang besar baik 

di kawasan maupun internasional. Keberadaan bahan baku dan penunjang yang melimpah 

merupakan salah satu faktor pendukung potensi industri kreatif di Indonesia. Hampir di 

semua provinsi memiliki potensi industri kerajinan dan batik. Meskipun dominasi 

keberadaan industri kerajinan dan batik masih di Pulau Jawa, namun hampir semua 

provinsi memiliki industri kerajinan. Sedangkan industri batik mengalami peningkatan 

setelah adanya pengakuan dari UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya dunia 

tak benda yang berasal dari Indonesia. Pemerintah daerah melalui dinas-dinas 

perindustrian berusaha menumbuhkembangkan IKM batik yang ada di daerah masing-

masing. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya permintaan pelatihan batik yang diterima 

oleh BBKB. Pengaplikasian motif khas daerah sebagai motif batik yang dihasilkan 

merupakan salah satu strategi pengembangan yang dilakukan. Kondisi ini  merupakan hal 

yang positip dan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk kesinambungan 

sehingga IKM batik dan kerajinan dapat berkembang di daerah-daerah selain Pulau Jawa. 

 

Meskipun demikian industri kerajinan dan batik menghadapi beberapa permasalahan 

produksi dan pasar. Produktifitas yang masih rendah, modal yang terbatas, manajemen 

modern belum banyak diterapkan, terbatasnya akses informasi pasar. Hal ini menjadikan 

daya saing produk yang lemah. Menurut Global Competitiveness Report 2013-2014, 

secara keseluruhan daya saing Indonesia menempati peringkat 38 dari 148 negara (tahun 

lalu peringkat 50) dan urutan ke -5 diantara negara-negara Asia Tenggara yaitu di bawah 

Singapura pada posisi 2, Malaysia berada pada posisi 24, Brunei Darussalam pada posisi 

26 dan Thailand yang berada pada posisi 37. 

 

Bangsa Indonesia seperti halnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia saat ini 

dihadapkan pada berbagai tantangan globalisasi. Tantangan berkembang menjadi semakin 

kompleks dan beragam. Globalisasi merupakan fakta yang tidak bisa dibendung dan ini 

bukanlah sebuah gejala baru. Meski fenomena ini memang semakin terasa beberapa 
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dekade terakhir berkat pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi. Pasar bebas 

pada kawasan dan multilateral menyebabkan banyaknya produk termasuk produk 

kerajinan dan tekstil yang masuk secara bebas di pasar Indonesia. Misalnya, Asean Free 

Trade Area (AFTA) danAsean Economic Community (AEC) 2015 yang sudah di depan 

mata. Banyak peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia menjelang AFTA dan 

AEC. Telah menjadi kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk mentransformasi ASEAN 

menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenagakerja. AEC 

menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN 

dan AEC dimaksudkan untuk meningkatkan dayasaing ekonomi di kawasan regional 

ASEAN. 

 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh produk dalam negeri adalah adanya produk 

impor yang masuk pada umumnya memiliki keunggulan dengan harga yang lebih murah 

dan kualitas yang dapat diterima oleh pasar Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) dilaporkan impor batik selama tahun 2013 (Januari-November) mencapai 

278 ton atau senilai US$ 5,1 juta. Rendahnya daya saing produk batik pada umumnya 

disebabkan oleh biaya produksi tinggi yang disebabkan oleh kandungan impor yang tinggi 

dari bahan baku dan penunjang dari produksi batik, serta kebijakan yang masih kurang 

dapat dirasakan oleh industri.  

 

Selain itu produktifitas IKM yang masih rendah disebabkan karena penguasaan dan 

penggunaan teknologi yang kurang. Secara umum penguasaan teknologi di Indonesia 

menurut Global Competitiveness Report 2013-2014, pilar kesiapan teknologi Indonesia 

berada pada peringkat 74 dari 146 negara. Peringkat ini mengalami kenaikan dibandingkan 

tahun 2012-2013 yang berada pada posisi 85 dari 144 negara. Sebagian besar IKM 

kerajinan dan batik tidak mengalokasikan sumber daya untuk melakukan kegiatan riset 

dan pengembangan secara rutin. Sehingga peran lembaga litbang pemerintah atau non 

pemerintah sangat diperlukan dalam membantu IKM mengembangkan teknologi ataupun 

produk yang dihasilkan. 

 

Berbagai kegiatan litbang dan perekayasaan yang dilakukan oleh balai adalah untuk 

mendukung IKM dalam menghasilkan produk dengan daya saing tinggi dan memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu yang diminta oleh pasar, misalnya produk ramah 

lingkungan. Hasil litbang yang dihasilkan oleh BBKB diantaranya adalah litbang 
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mengenai zat warna alam, berbagai desain kerajinan dan motif batik, rekayasa alat untuk 

kerajinan dan batik, diversifikasi bahan baku/pembantu untuk produk kerajinan, teknologi 

kerajinan serat alam non tekstil, teknologi kerajinan perhiasan, teknologi penanganan 

limbah dan berbagai penguatan pada perangkat jaminan kualitas melalui pengujian, 

sertifikasi dan kalibrasi. 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang 

selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

RPJPN 2005-2025 secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam 

visi dan misi untuk periode 20 tahun kedepan, untuk mencapai tujuan dibentuknya 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan merupakan acuan dari 

setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merumuskan permasalahan, sasaran serta arah 

kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun 

kedepan. Untuk RPJMN 2015-2019 masih dalam bentuk rancangan teknokratik yang 

memuat 25 isu strategis. 

 

Dalam rangka menentukan arah, di bidang Pengembangan Industri, Sasaran dan 

Kebijakan Pengembangan Industri Nasional ke depan, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN), 

yang kemudian dipacu dengan munculnya Akselerasi Industrialisasi 2012-2014 yang 

merupakan kerangka kebijakan percepatan pembangunan industri nasional sebagai 

implementasi KIN pada jangka menengah hingga tahun 2014, guna mendorong 

pencapaian target pembangunan industri dan pembangunan ekonomi nasional jangka 

panjang pada tahun 2025. Pemerintah juga menyusun Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Masterplan for Acceleration and Expansion 

of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EI adalah sebuah pola 

induk perencanaan dari pemerintah untuk dapat mempercepat realisasi perluasan 

pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata 

di kalangan masyarakat. Renstra K/L atau lebih lengkapnya Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga pada dasarnya adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), yaitu dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 
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(lima) tahun. Penjabaran Renstra merupakan kerangka berpikir menyeluruh yang 

mengkaitkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), 

penetapan Kebijakan Pembangunan Industri dan penjabaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN). 

 

Tantangan nasional mendatang yaitu tahun 2020-2025 sebagai kurun waktu untuk 

mewujudkan visi pembangunan industri nasional jangkapanjang “Membawa Indonesia 

pada tahun 2025 untuk menjadi negara industri tangguh dunia,” sedangkan tahun 

2015-2019 sebagai kurun waktu mewujudkan visi pembangunan industri nasional sesuai 

deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC, yaitu menjadikan Indonesia 

Negara Industri Maju Baru. Adapun arah pembangunan jangka panjang adalah 

pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik berorientasi dan berdayasaing global, 

penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana 

yang memadai dan maju serta reformasi hokum dan birokrasi. 

 

Paparan berikut menjelaskan potensi yang dimiliki oleh Balai Besar Kerajinan dan 

Batik (BBKB) yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan 

dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.  Pencapaian-pencapaian  ini dilihat 

dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, 

pembelajaran dan pertumbuhan.  

 

A. Pencapaian Program Kebijakan Iklim dan Mutu Industri 2010-2014 

Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 yang tercantum 

dalam Renstra BPPI 2010-2014 adalah sebagai berikut: 

1) Sasaran strategis I : 

a) tersedianya hasil litbang yang siap diterapkan 

b) diterapkannya hasil litbang di industri  

2) Sasaran Strategis II: 

a) tersedianya infrastruktur teknologi dari sisi sarana litbang 

b) tersedianya rumusan kebijakan teknologi pada industri nasional  

 

3) Sasaram Strategis III: 

a) Tersedianya fasilitas/infrastruktur industri hijau 
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b) Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri 

c) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri 

4) Sasaran Strategis IV:  

a) terfasilitasinya proses perolehan perlindungan HKI 

b) Efektifnya penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait 

sektor industri 

5) Sasaran Strategis V: 

a) Tersedianya RSNI yang diperlukan oleh industri 

b) Meningkatnya kemampuan LPK yang mendukung SNI wajib  

6) Sasaran Strategis VI: 

a) Tersedianya rumusan kebijakan insentif di sektor industri 

b) Terwujudnya efektifitas kebijakan industri 

 

Sesuai dengan tugas fungsi BBKB sebagai lembaga litbang yang melakukan 

kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang kerajinan dan batik 

maka BBKB berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis I dengan indikator 

jumlah litbang yang siap diterapkan dan jumlah litbang yang sudah diterapkan. 

Berikut target dan capaian BBKB dalam kurun waktu 2010-2014: 

Tabel 1 Target dan Capaian sasaran strategis BPPI 2010-2014 dan 

kontribusi BBKB 

Sasaran Strategis Indikator   2010 2011 2012 2013 2014 

  T R T R T R T R T R 

a) tersedianya 
hasil litbang 
yang siap 
diterapkan 

Jumlah 
litbang 
yang siap 
terap 

BPPI 200 157 168 186 194 200 87 96 30 49 

BBKB 8 8 8 8 12 12 10 12 3 3 

b) diterapkannya 
hasil litbang di 
industri  

Jumlah 
litbang 
yang 
sudah 
diterapkan 

BPPI 50 50 50 25 32 33 45 42 10 37 

BBKB 2 0 1 1 3 1 2 2 2 3 

Dari tabel 1 kontribusi BBKB menurun drastis pada tahun 2014, sejalan dengan 

pencapaian BPPI. Hal ini terkait dengan adanya perbedaan pengertian mengenai 

litbang yang siap terap pada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2014, dimana 

pada tahun 2010-2013 litbang yang siap terap didefinisikan sebagai semua litbang 

terapan yang dihasilkan, sehingga jumlahnya besar. Namun pada tahun 2014 definisi 

litbang yang siap diterapkan adalah litbang yang sudah memenuhi beberapa kriteria 
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yaitu litbang yang memiliki nilai 6 pada skala 0-9 dalam pengukuran teknolometer, 

sudah disosialisasikan, atau didesiminasikan.  

Selain itu dari pencapaian sasaran strategis kegiatan dengan indikator kerjasama 

R and D instansi dengan industri dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 Target dan capaian sasaran strategis BPPI 2010-2014dan kontribusi BBKB 
 

SS Indikator   2010 2011 2012 2013 2014 

   T R T R T R T R T R 

Kerjasama 
R&D 
instansi 
dan 
dengan 
industri 

Jumlah 
Kerjasama 
litbang 

BPPI 16 18 16 54 62 81 60 71 50 
 
62 
 

BBKB 2 3 2 1 4 6 12 6 6 6 

 

Kontribusi BBKB dalam pencapaian kerjasama litbang dengan instansi lain dan 

industri target mengalami penurunan pada tahun 2014 dibandingkan dengan 2013, 

hal ini dikarenakan pada tahun 2013 target tidak tercapai. sehingga target pada tahun 

2014 diturunkan. 

 

B. Pencapaian Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan 

batik Tahun 2010-2014 

Sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra BBKB 2010-2014 adalah 

sebagai berikut : 

1) Meningkatnya penguasaan teknologi kerajinan dan batik oleh industri 

2) Meningkatnya kualitas litbang kerajinan dan batik 

3) Meningkatnya kualitas pemberian layanan jasa teknis 

4) Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan 

Target dan capaian sasaran-sasaran strategis dijelaskan dalam tabel 3 berikut:  
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Tabel 3 Target dan Capaian Sasaran Strategis BBKB 2010-2014  

 

Program 

kegiatan 

prioritas 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 

   T R T R T R T R T R 

 Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan peningkatan JPT 

a 
Meningkatnya 
penguasaan 
teknologi 
kerajinan dan 
batik oleh 
industri 

Jumlah hasil 
litbang yang siap 
diterapkan 

8 8 8 8 12 12 10 12 3 3 

 

Jumlah hasil 
litbang yang 
telah 
diimplementasik
an 

2 0 1 1 3 1 2 2 2 3 

 

Meningkatnya 
kualitas 
litbang 
kerajinan dan 
batik 

Kerjasama R&D 
instansi dengan 
industri 

2 3 2 1 4 6 12 6 6 6 

  
Karya tulis 
ilmiah yang 
dipublikasikan 

10 10 10 9 20 21 10 10 10 10 

  
Jumlah usulan 
paten 

- - - - - - - - 1 1 

  
Jumlah usulan 
standar 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Meningkatnya 
kualitas 
pemberian 
layanan jasa 
teknis industri 

Jumlah sampel 
uji 

200 529 500 674 700 968 1100 992 1100 985 

b 

Jumlah orang 
yang dilatih 

400 637 800 1392 1600 1458 1600 1632 1700 2094 

Kepuasan 
pelanggan 

- - - - 4 4.05 4.1 4.17 4 4.01 

Ketepatan 
pelayanan sesuai 

- - - - - - 85% 83,5% 90% 89% 



9 

 

 

Program 

kegiatan 

prioritas 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 

   T R T R T R T R T R 

dengan SPM 
(%) 

Jumlah 
Perusahaan yang 
dilayani 

100 175 200 250 316 524 400 579 550 527 

Jumlah 
desain/prototype 
perekayasaan 
alat tepat guna 

1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 

Nilai JPT 
1.127.489.000 1.216.329.300 1.241.455.000 1.331.595.000 1.608.530.000 1.430.725.000 

2.322.55
0.000 

2.723.146.2
50 

2.324.885.
000 

2.071.
977.25

0 

c 

Meningkatnya 
kemampuan 
SDM dan 
kelembagaan 

Jumlah SDM 
yang 
memperoleh 
sertifikat 

- - 30 4 10 38 12 50 35 179 

Jumlah 
pengadaan alat 
laboratorium 

1 pkt 1pkt 1pkt 1pkt 20 unit 41unit 4 unit 11 unit 3 pkt 9 pkt 

 

Jumlah lingkup 
pengakuan 
produk LPK 
yang diakui oleh 
KAN 

1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 7 jenis 8 jenis 19 jenis 35 jenis 3 jenis 4 jenis 
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Pada umumnya realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, namun 

terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target, adapun 

kendala dalam pencapaian kinerja kegiatan prioritas tersebut adalah: 

� Adanya pengurangan anggaran dari yang diusulkan 

� Adanya indikator yang tidak didukung oleh anggaran 

� Kurangnya jumlah SDM yang menangani pengujian  

� Bertambahnya SPM pelayanan pengujian 

� Kurangnya kegiatan promosi dan pemasaran kurang efektif 

� Database data yang kurang komprehensif 

� Perbedaan pemahaman mengenai pengertian indikator kinerja 

Selain itu ada beberapa hal yang perlu dicermati dari perbandingan capaian 

kinerja 2010-2014 yaitu diantaranya sebagai berikut:  

1) Sasaran : Meningkatnya penguasaan teknologi kerajinan dan batik oleh 

industri 

� Ada perbedaan yang mencolok pada target dan pencapaian hasil litbang 

yang siap diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemahaman 

mengenai definisi dari litbang siap diterapkan dengan litbang yang siap 

diterapkan. Pengukuran teknometer belum dilakukan pada tahun 2010-2012 

� Dalam periode 2010-2014 ada peningkatan jumlah litbang yang diterapkan 

di industri. Ada beberapa kendala dalam penerapan hasil litbang di industri 

kerajinan dan batik. Hal ini terkait dengan kemampuan pendanaan IKM 

dalam menggunakan hasil litbang, sehingga BBKB harus mencari dinas 

terkait untuk mendukung penerapan hasil litbang tersebut. Selain itu 

kegiatan promosi dan diseminasi yang dilakukan oleh balai masih perlu 

ditingkatkan. 

 

2) Meningkatnya kualitas litbang kerajinan dan batik 

� Dalam periode 2010-2014 jumlah kerjasama litbang mengalami 

peningkatan dan akhirnya pada 3 tahun terakhir berturut-turut sebanyak 6 

buah MoU. Hal ini dikarenakan kurang proaktif dalam menawarkan 

proposal kerjasama litbang dan sulitnya mendapatkan partner kerjasama 

litbang 
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� Pada tahun 2012 jumlah KTI sebanyak 21 buah dikarenakan KTI yang 

dipublikasikan diluar majalah ilmiah Dinamika Kerajinan dan Batik (DKB) 

juga di hitung. Pada tahun 2013 dan 2014 target KTI yang dihitung adalah 

KTI yang dihasilkan oleh fungsional BBKB dan dipublikasikan dalam 

majalah ilmiah DKB 

� Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengusulan paten adalah kurang 

aktifnya bidang terkait dalam mengajukan usulan paten hasil litbang, 

kurangnya perencanaan anggaran untuk usulan paten serta kurangnya 

manajemen litbang sehingga persyaratan paten sulit dipenuhi 

� Pada periode 2010-2014 setiap tahun dilakukan satu kajian standar. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan anggaran serta tupoksi tindak lanjut rancangan 

standar berada pada direktorat teknis sehingga perlu koordinasi dengan 

direktorat teknis 

 

3) Meningkatnya kualitas pemberian layanan jasa teknis 

� Terlihat dalam periode 2010-2014 capaian sampel uji mengalami kenaikan 

secara gradual, meskipun pada beberapa tahun target tidak tercapai. Hal ini 

dapat diartikan penetapan target terlalu tinggi dari kemampuan yang 

dimiliki oleh Balai. 

� Pada periode 2010-2014 jumlah SDM industri dan masyarakat yang dilatih 

oleh BBKB mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling signifikan 

adalah pada periode 2010-2011, dan untuk periode 2011-2014 berturut-

turut mengalami kenaikan sebesar 5%, 12% dan 29%. Ada kendala dalam 

pendataan layanan pelatihan, dikarenakan belum adanya database yang 

lengkap mengenai pelatihan, sehingga kedepan perlu dilakukan analisa data 

pelatihan secara menyeluruh 

� Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan mulai tahun 2012. Penurunan 

kepuasan pelanggan pada tahun 2014 dikarenakan karena waktu pelayanan 

minimum mengalami kenaikan. Kendala pengukuran pelanggan ini ada 

pada kurangnya pengetahuan SDM balai untuk menyusun kuesioner 

kepuasan serta pelaksanaan survey, diantaranya belum dibedakan jenis-

jenis pelanggan, selain itu keterbatasan dana untuk survey juga 

mempengaruhi pelaksanaan survey 



12 

 

� Pengukuran ketepatan layanan sesuai SPM baru diukur pada tahun 2013-

2014.Penurunan ketepatan SPM dikarenakan kurangnya SDM layanan 

pengujian terkait dengan peningkatan jumlah ruang lingkup dan parameter 

uji 

� Pada periode 2010-2014 jumlah perusahaan yang dilayani berfluktuasi. 

Pada tahun 2014 mengalami penurunan terkait dengan kurangnya SDM 

yang ada di pengujian sehingga menyebabkan waktu layanan tidak 

terpenuhi 

� Pada periode 2010-2014 jumlah perekayasaan alat tepat guna dan proses 

mengalami kenaikan meskipun lambat, hal ini terkait dengan anggaran dan 

SDM yang terbatas 

� Tidak tercapainya nilai PNBP dikarenakan kurangnya promosi yang 

dilakukan, adanya kerjasama dengan instansi lain yang tidak berkelanjutan, 

adanya penghematan anggaran di beberapa instansi pengguna jasa balai. 

 

4) Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan 

� Pada tahun 2013 terjadi lonjakan hingga 35 jenis /parameter. Hal ini 

terkait dengan bertambahnya ruang lingkup mainan anak yang dapat diuji 

di lab uji BBKB 
 

I.2. Potensi dan Permasalahan 

A. Potensi  

1. Kelembagaan  

Sumber keuangan kegiatan BBKB berbentuk Rupiah Murni  (RM) dan  Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP).  Sepanjang tahun anggaran 2010-2014, BBKB 

mengalokasikan anggaran berbentuk Rupiah Murni (RM)  untuk kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

a) Penelitian dan rancang bangun teknologi industri kerajinan dan batik yang terdiri 

dari kegiatan litbang kerajinan dan batik, pengembangan desain produk industri 

kerajinan dan batik, rancang bangun mesin dan peralatan industri kerajinan dan 

batik. 

b) Pengembangan layanan jasa teknis yang terdiri dari kegiatan pengembangan jasa 

layanan litbang kerajinan dan batik, jasa pengujian, jasa sertifikasi, jasa kalibrasi, 

jasa pelatihan teknis dan jasa perekayasaan. 
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c) Pengembangan kelembagaan BBKB yang terdiri dari kegiatan  pengembangan 

SDM, kegiatan promosi/publikasi/sosialisasi/diseminasi, kerjasama industri, 

pengembangan sistem informasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan 

laboratorium. 

d) Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kegiatan BBKB. 

e) Pelayanan perkantoran yang terdiri dari kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, 

kegiatan operasional rutin perkantoran, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan 

perangkat olah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas kantor, 

pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor. 

Berikut ini ditampilkan data keuangan BBKB yang berbentuk Rupiah Murni (RM) 

pada Gambar 1 dan Gambar 2 .  

 

 

 
Gambar 1 Pagu dan Realisasi Penggunaan Anggaran Keuangan BBKB 
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Gambar 2  Realisasi  Anggaran Keuangan BBKB 
 

Dari  gambar 1,  jumlah total anggaran BBKB sebesar Rp 13.560.171.000,00 pada 

tahun  2010 menjadi Rp 17.499.521.000,00 pada tahun 2013 atau naik sebesar 29,05%. 

Sedangkan  realisasinya,  naik dari Rp 13.711.131.973,00 pada tahun 2010 menjadi Rp 

16.037.922.372,00  pada tahun 2013 atau naik sebesar 16,97%. Komposisi anggaran dan 

realisasi penggunaan anggaran BBKB yang berbentuk rupiah murni didominasi oleh 

belanja pegawai  dengan presentase realisasi terbesar  terjadi pada tahun 2011 sebesar 

63,9%. Besaran persentase realisasi belanja barang terbesar terjadi pada tahun 2012  

sebesar 30,5%. Sedangkan belanja modal menempati persentase yang paling kecil 

terhadap belanja pegawai dan belanja barang. Nilai persentase realisasi belanja modal 

terjadi paling tinggi pada tahun  2010 sebesar 13,4% dan memiliki tren terus menurun 

hingga  hanya menjadi 4,8%  pada tahun 2013. Dari Gambar 2 terlihat bahwa persentase 

realisasi per total anggaran BBKB yang berbentuk rupiah murni tertinggi pada  tahun 

2010 sebesar 101,11 % hal ini terjadi karena adanya kekurangan dalam pengganggaran 

belanja pegawai dan cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya yaitu hanya 

menjadi 91,65 % pada  tahun  2013 dan 97% pada tahun 2014.  Data penerimaan dan 

penggunaan sumber keuangan BBKB yang berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini. 

 

 

Tabel 4 Penerimaan  PNBP BBKB Tahun  Anggaran 2010-2014   
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Tahun 
Pagu 

Penerimaan 
(dalam rupiah) 

Realisasi (dalam 
rupiah) 

% Realisasi  

2010 1.127.489.000 1.245.227.114 110,44 

2011 1.241.455.000 1.349.609.464 108,71 

2012 1.608.530.000 1.448.674.814 90,06 

2013 2.322.550.000 2.800.933.719 120,60 

2014 2.324.885.000 2.071.977.250 89,00 

 

Tabel 5 Penggunaan  PNBP BBKB Tahun  Anggaran 2010-2014 

Tahun 

Pagu 

Penggunaan 

(dalam rupiah) 

Realisasi (dalam 

rupiah) 

% Realisasi  

2010 1.241.455.000 1.077.831.250 86,82 

2011 1.075.120.000 1.073.906.650 99,89 

2012 1.528.127.000 1.410.005.625 92,27 

2013 2.206.422.000 2.203.156.700 99,85 

2014 2.208.604.750 1.940.360.050 87,00% 

 

Dari  tabel 4 diperoleh bahwa penerimaan PNBP BBKB yang dianggarkan terus 

naik dari tahun ke tahun begitu juga dengan realisasi penerimaannya. Penerimaan PNBP 

BBKB yang dianggarkan naik dari Rp 1.127.489.000,00 pada tahun 2010 menjadi Rp 

2.322.550.000,00 pada tahun 2013 dengan kenaikan sebesar Rp 1.195.061.000,00 

dengan persentase kenaikan sebesar 105,99%. Realisasi penerimaan PNBP BBKB naik 

dari Rp 1.245.227.114,00 pada tahun 2010 menjadi Rp 2.800.933.719,00 pada tahun 

2013 dengan kenaikan sebesar Rp 1.555.706.605,00 dengan persentase kenaikan sebesar 

124,93%. Sedangkan persentase realisasi penerimaan PNBP BBKB terhadap yang 

dianggarkan setiap tahunnya sejak tahun 2010 selalu di atas 100% kecuali untuk tahun 

2012 yang hanya mencapai 90,06% terhadap yang dianggarkan. Namun pada tahun 2014 

pagu penerimaan PNBP hanya mampu dicapai sebesar 89%, hal ini dikarenakan 

beberapa hal diantaranya meningkatnya durasi SPM pelayanan dikarenakan kurangnya 

SDM dan berkurangnya jumlah pelanggan. 

 

Sedangkan dari  Tabel 5 diperoleh bahwa penggunaan PNBP BBKB yang 

dianggarkan terus naik dari tahun ke tahun begitu juga dengan realisasi penggunaannya. 
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Penggunaan PNBP BBKB yang dianggarkan naik dari Rp 1.241.455.000,00 pada tahun 

2010 menjadi Rp 2.206.422.000,00 pada tahun 2013 dengan kenaikan sebesar Rp 

944.967.000,00 dengan persentase kenaikan sebesar 77,73%. Realisasi penggunaan 

PNBP BBKB naik dari Rp 1.077.831.250,00 pada tahun 2010 menjadi Rp 

2.203.156.700,00 pada tahun 2013 dengan kenaikan sebesar Rp 1.125.325.450,00 

dengan persentase kenaikan sebesar 104,41%. Sedangkan persentase realisasi 

penggunaan PNBP BBKB terhadap yang dianggarkan setiap tahunnya sejak tahun 2010 

berfluktuasi dengan persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 

99,89%. Pada tahun 2014 pagu penggunaan PNBP sebesar Rp. 2.208.604.750 dan 

realisasi penggunaan PNBP sebesar 87%. 
 

Berikut ini disajikan Tabel 6 yang menyajikan sumber-sumber penerimaan PNBP 

BBKB tahun anggaran 2010-2014.               
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                                                               Tabel 6 Sumber PNBP BBKB Tahun Anggaran 2010-2014 

 

Uraian 

2010 2011 2012 2013 2014  

Nilai 

Dalam rupiah 

Persentase 

terhadap 

jumlah 

total 

Nilai 

Dalam rupiah 

Persentase 

terhadap 

jumlah 

total 

Nilai 

Dalam rupiah 

Persentase 

terhadap 

jumlah 

total 

Nilai 

Dalam rupiah 

Persentase 

terhadap 

jumlah 

total 

Nilai 

Dalam 

rupiah 

Persentase 

terhadap 

jumlah 

total 

1 
Penerimaan 

Penelitian/Pengembangan 
4.390.000 0,36 2.080.000 0,16 4.400.000 0,31 2.000.000 0,07 800.000 0,04 

2 
Pelatihan Teknis 

Operasional 
900.443.800 74,03 696.260.000 52,29 626.292.000 43,77 1.913.004.000 70,24 957.960.000 46,23 

3 
Pengujian Bahan dan 

Barang 
240.423.500 19,77 560.130.000 42,06 655.818.000 45,84 662.629.250 24,33 788.207.250 38,04 

4 K o n s u l t a s i 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0,40 0 
- 

5 
Standarisasi dan 

Pengawasan Mutu Produk 
52.500.000 4,32 0 0 22.500.000 1,57 0 0 0 - 

6 
Pelayanan Jasa 

Teknis/Kegiatan lainnya 
9.312.000 0,77 13.420.000 1,01 8.610.000 0,60 29.653.000 1,08 

48.810.000 2,36 

7 
Sertifikasi sistem Mutu & 

Personal 
2.450.000 0,20 59.705.000 4,48 67.980.000 4,75 67.790.000 2,49 

150.460.000 7,26 

8 
Rancang Bangun dan 

Perekayasaan 
3.610.000 0,30 0 0 45.125.000 3,15 24.890.000 0,91 

113.000.000 5,45 

9 Penanganan Pencemaran 3.200.000 0,26 0 0 - 0 0 0 
- - 

10 Kalibrasi 0 0 0 0  0 12.180.000 0,45 
12.740.000 0,61 

Jumlah total 1.216.329.300 100 1.331.595.000 100 1.430.725.000 100 2.723.146.250 100 2.071.977.250 
100 
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Dari tabel 6 diperoleh kesimpulan bahwa sumber penerimaan PNBP BBKB 

didominasi oleh penerimaan jasa pelatihan teknis operasional serta penerimaan jasa 

pengujian barang dan bahan. Besaran persentase dominasi keduanya berfluktuasi setiap 

tahunnya. Pada tahun 2010 sebesar 93,80% dan meningkat sebesar 94,35% pada tahun 2011 

dan turun menjadi 89,61% pada tahun 2012 dan naik lagi menjadi 94,57% pada tahun 2013 

dan pada tahun 2014 menurun menjadi 84,27%. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha 

untuk meningkatkan penerimaan PNBP BBKB yang tidak hanya tergantung pada kedua 

jenis penerimaan ini saja. 

 

a) Penelitian dan Pengembangan  

Kegiatan litbangyasa dalam bidang industri kerajinan dan batik merupakan kegiatan 

utama dari Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB).BBKB memiliki pengalaman 

dalam melakukan kegiatan litbangyasa dalam bidang industri dan batik. Lingkup 

penelitian yang sudah dilakukan meliputi teknologi bahan baku, proses dan produk 

dari kerajinan dan batik. Tabel-tabel dibawah menjelaskan beberapa kegiatan 

penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan oleh BBKB yang terbagi dalam 

seksi-seksi teknis. 

Tabel 7 Kegiatan Litbang Batik, Tenun dan Produk Tekstil BBKB Tahun 2010-2014  
 

No Tahun Judul Litbang 

1 2010 Eksplorasi Cabut Warna dengan Teknik Bleaching pada Denim (Jeans) Kombinasi 
Quilting Perca Batik untuk Aksesoris Busana dan Interior 

2 2010 Pengembangan Desain Fashion Batik Minimalis 
3 2010 Penelitian Efisiensi Pewarnaan pada Tritik Jumputan dengan ZWA Secara Simultan 

4 2010 Aplikasi Motif Batik untuk Busana / Pengembangan Produk Batik Desa Bakaran 
Kabupaten Pati 

5 2010 Penelitian Penerapan Motif Batik pada IKM Tenun ATBM 

6 2010 Revisi dan Kajian SNI Kerajinan dan Batik 

7 2010 Penelitian Cara Uji Identifikasi ZWA 

8 2010 Apresiasi Hasil Litbangkayasa Unggulan 

9 2011 Pengembangan Produk Tenun Lurik Finishing Motif Batik dengan Zat Warna Alam 

10 2011 Pengaruh Sabun Alami terhadap Ketahanan Warna Batik 

11 2011 Penelitian Identifikasi Ciri dan Cara Uji Tekstil Motif Batik 

12 2011 Eksplorasi Teknik Pewarnaan Marbling dengan Kain Sutera 
13 2011 Penelitian Zat Warna Alam dari Rumput Laut untuk Industri Batik 

14 2011 Rekayasa Kompor Wajan Cap Batik untuk Pembatikan 

15 2012 Pengembangan Kualitas Mutu Batik dengan Zat Warna Alam 

16 2012 Pengembangan Pemanfaatan Tanaman untuk Bahan Baku ZWA Siap Pakai 

17 2012 Identifikasi dan Desain Mutu Produk Industri Kecil Menengah Batik 

18 2012 Pengembangan Desain/Motif Ragam Hias Batik 

19 2012 Perancangan SNI Cara Uji Ketahanan Luntur Warna Batik 
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No Tahun Judul Litbang 

20 2013 Penelitian Warna Primer dan Mordan dari Bahan Alami 
21 2013 Eksplorasi Pembuatan Zat Warna Alam dalam Bentuk Pasta dengan Teknik Evaporasi 

22 2013 Penelitian Perancangan Standar untuk Pembatikan 
23 2013 Eksplorasi Pewarnaan Teknik Smok Kombinasi Jumputan untuk Produk Fashion 

24 2013 Pengembangan Desain dan Mutu Produk Industri Kecil Menengah Batik Tekstil 
Kerajinan 

24 2014 Penelitian Pemanfaatan Sumber Daya Limbah Cangkang Kelapa Sawit, Kakao, Gambir 
dan Rumput Laut  Untuk Pewarna Batik dan Serat Alam Non Tekstil 

  Pengembangan Desain Batik Motif Khas Daerah 

  Teknologi Batik Untuk Fashion Dari Kulit Binatang 

   

 

Tabel 8 Kegiatan Litbang Kerajinan BBKB Tahun 2010-2014 

No Tahun Judul Litbang 

1 2010 Penelitian Acrylic Fiber untuk Model pada Proses Casting Produk Perhiasan 

2 2010 Uji Coba Pembuatan Aksesoris Interior dengan Teknik Ukir Krawangan pada 
Bambu Petung (DendroCalamus) 

3 2010 Penelitian Teknologi Bamboo Charcoal untuk Produk Kerajinan 

4 2010 Teknologi Proses Pelekatan Kulit Kerang Simping Menggunakan Perekat dari 
SANT dalam Sistem Bingkai 

5 2010 Penelitian Teknik Pewarnaan Enceng Gondok, Agel, Pandan dan Purun dengan zat 
warna alam 

6 2011 Diversifikasi Produk Kerajinan Kayu untuk Casing Produk Elektronik 

7 2011 Penelitian Komposisi Perak untuk Perhiasan 

8 2011 Teknologi Pembatikan pada Tempurung Kelapa 

9 2012 Pengembangan Bahan dan Proses Pengawetan Bambu dan SANT Menggunakan 
Bahan Alami 

10 2012 Pengolahan Bahan Baku Alternatif SANT untuk Kerajinan 

11 2012 Identifikasi dan Desain Mutu Produk Industri Kecil Menengah Kerajinan 

12 2012 Pengembangan Desain Perhiasan 

13 2012 Pengembangan Desain Produk Kerajinan dengan Kombinasi Material 

14 2013 Pengembangan Desain Produk Rotan untuk Mebel Interior 

15 2013 Pengembangan Desain Produk Kulit Kerang di Kalimantan Timur 

16 2013 Pengembangan IPAL Pewarnaan Pembatikan Pendukung Produksi Bersih  

17 2013 Pemanfaatan Mesin Casting untuk IKM Pewter di Pangkal Pinang 

18 2013 Apresiasi Litbangkayasa Unggulan 

19 2014 Pengembangan Produk Kertas Seni Berbahan Baku Limbah Rumput Laut 

20 2014 Penelitian mainan anak yang ramah lingkungan 

21 2014 optimalisasi perlakuan bahan baku rotan dan bambu untuk pengembangan desain 
produk kerajinan 

22 2014 Penelitian perancangan Standar angklung 

23 2014 Penelitian limbah cangkang kelapa sawit untuk partikel block (interior) dan furniture 

24 2014 Pemanfaatan pelepah kelapa sawit dan batang kudzhu untuk bahan baku produk 
kerajinan 
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Tabel 9 Kegiatan Perekayasaan BBKB Tahun 2010-2014 

No Tahun Judul Perkayasaaan 

1 2010 Rekayasa Alat Split Rotan untuk IKM 

2 2010 Uji Coba Rekayasa Canting Listrik 

3 2012 Rekayasa Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) untuk Serat Alam Non Tekstil 
(SANT) 

4 2012 Rekayasa Prototipe Mesin Irat Bambu 

5 2013 Rekayasa Alat Pengolah Cangkang Kerang Mutiara untuk Bahan Baku Kerajinan 

6 2013 Rekayasa Mesin Bending Rotan Berbasis Steam 

7 2014 Rekayasa Alat Pembelah Bambu untuk Kerajinan 

8 2014 Rekayasa Alat Celup Zat Warna Alam Model Spiral 

9 2014 Rekayasa Alat Polis Kerang dan Tempurung Kelapa 

10 2014 Rekayasa alat pembelah bambu untuk kerajinan 

11 2014 rekayasa alat celup ZWA model spiral 

12 2014 rekayasa alat polis kerang dan tempurung kelapa 

 

Data Tabel 7 sampai Tabel 9 terlihat bahwa  : 

• Tidak setiap tahun semua pokja mempunyai kegiatan litbangyasa. Sebagai contoh 

pokja garmen hanya punya kegiatan litbangyasa pada tahun 2010 dan 2014.   

• Tidak terlihat benang merah kegiatan litbangyasa yang dilakukan masing-masing 

pokja dari tahun ke tahun. Sebagai contoh kegiatan litbangyasa yang dilakukan 

Pokja Perhiasan.   

• Tidak terlihat benang merah kegiatan litbangyasa antara satu pokja dengan pokja 

lainnya. Sebagai contoh pada tahun 2010 pokja Garmen melakukan kegiatan 

litbangyasa Inkubator Industri Kecil Garmen dalam Pengembangan Batik dan 

Tenun Hasil Ujicoba Desain Baru.  Pada tahun yang sama tidak terlihat ada 

kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pokja Batik dan Pokja Tekstil Kerajinan 

Tenun ATBM. 

• Dari kondisi yang ada, maka diperlukan suatu perumusan dan pelaksanaan 

manajemen litbangyasa yang meliputi penyusunan pemetaan hasil litbangyasa, 

survey kebutuhan litbangyasa, penetapan lingkup dan tema penelitian, dan 

evaluasi dan monitoring pelaksanaan litbangyasa. 
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Beberapa litbang sudah diterapkan di industri, diantaranya adalah :  

� Eksplorasi pewarnaan teknik smok kombinasi jumputan untuk  produk  fashion di 

IKM Banyumas 

� Rekayasa kompor listrik batik tulis di IKM DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat 

� Pengembangan desain fashion batik minimalis diterapkan di Bantul 

� Rekayasa mesin irat bambu untk kerajinan diterapkan di Propinsi Jatim, Jakarta, 

NTB 

 

b) Pelayanan Teknis 

Selain sebagai lembaga litbang, BBKB juga mempunyai tugas untuk memberikan 

pelayanan jasa teknis kepada publik khususnya industri kerajinan dan batik. Berbagai 

layanan teknis yang diberikan adalah pelatihan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, litbang 

perekayasaan, dan konsultansi. BBKB sudah menerapkan sistem pelayanan satu pintu 

dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kepuasan peminta jasa atau 

pelanggan menjadi tujuan utama dari pemberian layanan oleh BBKB. 

� Layanan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

 Mahasiswa perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan 

Provinsi Jawa  Tengah sering memanfaatkan laboratorium untuk melakukan 

penelitian di BBKB, seperti terlihat dalam Tabel 7 berikut ini. 

Tabel 10  Data Pelanggan Litbang BBKB Tahun 2010-2014 

Nama Pelanggan 2010 2011 2012 2013 2014* 

Universitas Gadjah Mada 2 2    

Universitas Negeri Yogyakarta 3   1  

Universitas Islam Indonesia 3 7  3  

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 1     

Universitas Kristen Duta Wacana  1    

Universitas Atmajaya Yogyakarta     1 

Universitas Muhamadiyah  5    

Universitas Negeri Solo 4 6 6 3 1 

Universitas Negerai Jakarta  1    

PPN Samarinda  3    

Dirjen IKM  5    

Kementerian Kelautan dan Perikanan   6   

Jumlah 13 30 12 7 2 
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Pada tahun 2010 ada 13 orang setingkat D3 dan S1 yang melakukan kegiatan litbang di 

BBKB.  Angka ini meningkat pada tahun 2011, menjadi 30 orang dan turun padatahun 2012 

menjadi 12 orang dan tahun 7 orang pada tahun 2013 dan 2 orang pada tahun 2014. 

BBKB juga menjadi tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan magang bagi mahasiswa 

atau siswa sekolah menengah kejuruan. Pada tahun 2010 ada 93 orang yang magang di 

BBKB dengan rincian : 

• 73 orang setingkat SLTA dari Provinsi  DIY dan Provinsi Nanggroe  Aceh Darussalam 

dengan bidang magang batik, garmen(perca), tenun, pengujian dan perhiasan. 

• 20 orang setingkat D3 dan S1 dari Prov. DIY dengan bidang magang kayu, 

kepegawaian, perhiasan, teknologi informasi, program, keuangan, batik, kertas seni dan 

anyaman. 

Pada tahun 2011ada 62 orang yang magang di BBKB dengan rincian : 

• 50 orang setingkat SLTA dari Prov. DIY  dengan bidang magang batik, garmen(perca), 

tenun, kayu, anyaman, lingkungan, pengujian dan perhiasan. 

• 12 orang  setingkat D3 dan S1 dari Prov. DIY, Bandung dan Samarinda dengan bidang 

magang garmen (perca), batik, kerajinan umum. 

Pada 2012 ada 40 orang yang magang di BBKB dengan rincian : 

• 23 orang setingkat SLTA dari Prov. DIY  dengan bidang magang batik, garmen(perca), 

tenun. 

• 17 orang  setingkat D3 dan S1 dari Prov. DIY dan Samarinda dengan bidang magang 

anyaman, kerajinan umum, batik, perhiasan, keuangan, program, tenun, garmen dan 

keteknikan. 

Pada tahun 2013 ada 60 orang yang magang di BBKB dengan rincian : 

• 21 orang setingkat SLTA dari Prov. DIY  dengan bidang magang batik, garmen, 

anyaman, tenun. 

• 39 orang  setingkat D3 dan S1 dari Prov. DIY dan Samarinda dengan bidang magang 

anyaman, perhiasan, kerajinan umum, batik, pemasaran, teknologi informasi, program, 

keteknikan, garmen, tenun dan keuangan  

 

Pada tahun 2014 ada 39 orang yang magang di BBKB dengan tempat magang di Lab batik, 

garmen dan anyaman. Pada akhir masa pelaksanaan litbang ataupun magang, mahasiswa 
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ataupun siswa membuat laporan yang ditandatangani oleh pembimbing mereka selama di 

BBKB. 

� Pelatihan Teknis Operasional 

Layanan pelatihan teknis operasional dapat  dilaksanakan di Balai Besar Kerajinan dan 

Batik  (BBKB) atau di tempat peminta jasa.  Jumlah orang yang dilatih BBKB dari 

tahun 2009-2014 disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 11 Data Jumlah Orang yang Dilatih oleh BBKB  

Tempat Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan per tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pelatihan di BBKB 114 222 141 286 340 

Pelatihan di luar BBKB 517 1170 1281 1356 1754 

Jumlah 637 1392 1422 1642 2094 
 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 11, terlihat bahwa jumlah orang yang dilatih 

di luar BBKB lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang dilatih di BBKB.  Hal 

ini terkait dengan  biaya pelaksanaan  dan akomodasi pelatihan di luar BBKB lebih sedikit 

dibandingkan dengan pelaksanaan pelatihan  di  BBKB. 

Pelatihan Teknis diberikan oleh pejabat fungsional instruktur dan pejabat fungsional 

lainnya di lingkungan BBKB yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengajar. 

Instruktur maupun tenaga pengajar lainnya mengajar sesuai dengan kompetensi yang  

mereka miliki.  Dalam Tabel 12  sampai dengan 15 disajikan rekapitulasi  jenis pelatihan 

teknis yang diberikan oleh BBKB dari tahun 2010 sampai 2013. 

Tabel 12 Rekapitulasi Pelatihan Tahun 2010 

Pelatihan di luar BBKB Pelatihan di BBKB 

No 
Jenis 

pelatihan  

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta No 

Jenis 

pelatihan  

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta 

1 Batik 11 270 1 Batik 17 51 

2 Garmen 1 20 2 Garmen 3 10 

3 Anyaman 4 90 3 Anyaman 3 14 

4 Tenun 2 32 4 Perhiasan 3 33 

5 
Kerajinan 
umum 2 40 5 

Kerajinan 
umum 3 6 
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Pelatihan di luar BBKB Pelatihan di BBKB 

No 
Jenis 

pelatihan  

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta No 

Jenis 

pelatihan  

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta 

6 
Penanganan 
limbah 3 65     

Jumlah 23 517 Jumlah 29 114 

 

Dari Tabel 12 terlihat bahwa jumlah pelatihan pada tahun 2010 sebanyak  52 kali dengan 

jumlah peserta 631 orang.  Di damping itu ada 17 lembaga non pemerintah yang 

menggunakan jasa BBKB pada tahun 2010. 

Tabel 13 Data Rekapitulasi Pelatihan Tahun 2011  

Pelatihan di luar BBKB Pelatihan di BBKB 

No 
Jenis 

pelatihan 

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta 
No 

Jenis 

pelatihan 

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta 

1 Batik 20 380 1 Batik  26 122 

2 Anyaman 19 390 2 Anyaman 4 25 

3 Garmen 6 140 3 Garmen 2 3 

4 
Kerajinan 
umum 

9 175 4 Kerajinan 6 31 

5 Tenun 3 45 5 Tenun 1 1 

6 Perhiasan 2 40 6 Perhiasan 1 40 

Jumlah total 59 1170 Jumlah total 40 222 
 

Dari Tabel 13 terlihat bahwa frekuensi pelatihan pada tahun  2011 adalah 99 kali dengan 

jumlah total peserta 1392.  Sama seperti tahun 2010, pada tahun  2011 ada 17 lembaga 

non pemerintah sebagai pelanggan pelatihan teknis operasional BBKB. 

Tabel 144 Rekapitulasi Jenis Pelatihan Tahun 2012 

Pelatihan di luar BBKB Pelatihan di BBKB 

No Jenis pelatihan 
Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta 
No 

Jenis 

pelatihan 

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta 

1 Anyaman 15 283 1 Anyaman 5 26 

2 Kerajinan umum 17 296 2 
Kerajinan 
umum 

7 46 

3 Batik 33 552 3 Batik 21 69 

4 Perhiasan 2 32    

5 Tenun 3 60    

6 Limbah batik 1 10    

7 Garmen 3 48    

Jumlah  74 1281 Jumlah  33 141 
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Pada Tahun 2012 jumlah pelatihan 107 dengan jumlah peserta 1422 orang.  Pelanggan 

lembaga non pemerintah pada tahun 2012 ada 23 lembaga. 

Tabel 15  Rekapitulasi Jenis Pelatihan Tahun 2013 

Pelatihan di luar BBKB Pelatihan di BBKB 

No 
Jenis 

pelatihan 

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta 
No 

Jenis 

pelatihan 

Jumlah 

pelatihan 

Jumlah 

peserta 

1 Batik 30 571 1 Batik  16 141 

2 Anyaman 26 470 3 Pengujian 1 5 

3 
Kerajinan 
umum 

11 205 2 
Kerajinan 
umum 

9 61 

4 Tenun 4 60 4 Tenun 3 39 

5 Perhiasan 2 40 5 Perhiasan 2 20 

6 Limbah batik 1 10 6 
Limbah 
batik 

1 20 

Jumlah  74 1356  Jumlah  32 286 

 

Pada tahun 2013 pelatihan berjumlah 106 dengan jumlah  peserta 1642 orang.  Adapun 

jumlah lembaga non pemerintah pada tahun 2013 adalah 8 lembaga. 

Secara umum terlihat bahwa permintaan pelatihan batik paling banyak, diikuti dengan 

pelatihan anyaman dan kerajinan umum.  Hal ini terkait dengan orientasi pemerintah 

daerah untuk menumbuhan IKM sesuai dengan sumber daya alam lokal yang menjadi 

potensi daerah masing-masing. 

 

Gambar 3 Jenis Lembaga Peminta Jasa Pelatihan 
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Selain itu para ahli dan tenaga instruktur BBKB banyak diminta oleh Dinas Daerah 

untuk menjadi narasumber dan juri dalam bidang kerajinan dan batik. 

� Layanan Pengujian Bahan dan Barang 

Layanan pengujian di BBKB dilakukan di Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri 

Kerajinan dan Batik (LUK-IKB) yang telah diakreditasi oleh KAN, sehingga laporan 

hasil uji yang dikeluarkan BBKB berlaku secara internasional.  Rekapitulasi komoditi 

pengujian per tahun disajikan dalam Gambar 4 

 

Gambar 4 Rekapitulasi Komoditi Pengujian BBKB Tahun 2010-2014 

Dari Gambar 4 terlihat bahwa komoditi pengujian yang paling banyak adalah tekstil yang 

diikuti dengan alat olahraga.Gambar 5 menyajikan jenis pelanggan pengujian. 
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Gambar 5 Jenis Pelanggan Pengujian BBKB Tahun 2010-2014  

 

Dari Gambar 5 terlihat bahwa jenis pelanggan pengujian yang paling banyak adalah 

perusahaan (swasta). 

� Layanan Konsultasi BBKB Tahun 2010-2014 

Layanan jasa konsultasi BBKB meliputi konsultasi teknis, HaKI (pendaftaran merk, 

paten dsb), penyusunan dokumen ISO 9000-2008 dan permasalahan lainnya yang 

dihadapi oleh IKM kerajinan dan batik. Data kunjungan pelanggan seksi konsultasi 

BBKB ditunjukkan dalam Tabel16 dibawah ini: 

Tabel 16 Jumlah kunjungan konsultasi 

Tahun Jumlah kunjungan Tahun Jumlah kunjungan 

2005 59 2011 - 

2006 52 2012 75 

2007 56 2013 108 

2008 20 
  

2009 4 
  

2010 20 
  

 

Beberapa IKM sudah mendapatkan bantuan pendaftaran merk dari BBKB diantaranya 

yaitu seperti ditunjukkan dalam tabel 17 dibawah ini: 

Tabel 17 Daftar IKM penerima bantuan pendaftaran merek  

Tahun Jumlah Keterangan  
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2009 10 IKM Yang terdiri dari IKM batik, kotak kayu, kerajinan perak, 
garmen, kerajinan anyaman bambu, anyaman sant,  

2011 9 IKM Yang terdiri dari IKM batik, kerajinan kayu 

2013 10 IKM Yang terdiri dari IKM batik, kerajinan tas 
 

Catatan lokasi IKM penerima bantuan pendaftaran merek semua berada di Prov. DIY 

 

Selain itu pembimbingan pendaftaran desain industri sudah diberikan 

kepadaDisperindagkop Kabupaten  Pacitam, Dekranasda Kotabaru,Kalimantan 

Selatan, 1 IKM dari Malinau, Kalimantan Timur dan 1 IKM dari Raja Ampat, Papua. 

 

� Layanan sertifikasi  

Layanan Sertifikasi balai meliputi  sertifikasi produk (LSPro Toegoe) dan lembaga 

serta batikmark. Sertifikasi produk bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen dan produsen agar memperoleh dan menghasilkan produk yang berkualitas 

sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). LSPro BBKB sudah terakreditasi 

dari KAN dengan nomor akreditasi LSPr - 025 – IDN. Ruang lingkup sertifikasi 

produk meliputi produk perhiasan emas dan perak, teknologi kulit dan tekstil, produk 

industri tekstil, peralatan olahraga, komersil dan rumah tangga. Data dari tahun 2010 

sampai dengan 2014 tercatat sebanyak 17 IKM yang sudah mendapatkan sertifikasi 

produk dari LSPro Toegoe, dengan produk kerajinan perak, batik, alat olahraga dan 

mainan anak. 

 

Sertifikasi lembaga sistem mutu (LSSM Craftiqa) merupakan penilaian sistem 

sekaligus memberikan hasil nilai positif kepada perusahaan yang berguna untuk 

mengadakan perbaikan secara menyeluruh dalam rangka meraih tujuan perusahaan 

dengan kinerja proses yang efektif dan efisien, serta akan memperoleh keuntungan 

lain yaitu kepastian mutu dan kepuasan pelanggan. Ruang lingkup LSSM craftiqa 

meluputi tekstil dan produk tekstil, kayu dan produk kayu, Pulp, Kertas dan Produk 

Kertas, Bahan Kimia, Produk Kimia dan Serat, Logam Dasar dan Produk Terbuat dari 

Logam, Kelompok Pabrik lain dan Perhiasan. 

 

Sertifikasi batik mark adalah sertifikasi apda produk batik yang sesuai dengan kaidah 

SNI. Tujuan pemberian sertifikasi batikmark adalah untuk memberikan jaminan mutu 

batik indonesia, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar 

negeri terhadap mutu batik indonesia, memberikan perlindungan hukum dari 

berbagai  persaingan tidak sehat  di bidang hak kekayaan intelektual dan perdagangan 
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dalam negeri maupun internasional, memberikan identitas batik indonesia agar 

masyarakat indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan 

Indonesia. 

Semenjak ditetapkan pada tahun 2008 jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi batik 

mark sebanyak 109 IKM. 

 

� Layanan rekayasa alat tepat guna 

Tujuan perekayasaan mesin dan peralatan ini adalah untuk membantu IKM 

meningkatkan produktivitas produksi dengan menggunakan teknologi yang murah dan 

terjangkau. Saat ini beberapa alat tersebut sudah diaplikasikan oleh IKM kerajinan 

tempurung kelapa , anyaman dan batik. beberapa peralatan yang sudah dibuat oleh 

team perekayasan balai diantaranya adalah mesin spin casting, mesin alat irat bambu, 

mesin pemotong tempurung kelapa, wajan kompor batik, wajan kompor cap dan 

sebagainya.   

 

2. Sumber Daya Manusia 

Saat ini BBKB didukung oleh 155 pegawai yang terdiri dari 148 orang PNS dan 7 orang 

CPNS dengan data sebagai berikut:      

1) Penyebaran pegawai berdasarkan  struktur organisasi 

Penyebaran pegawai berdasarkan struktur organisasi disajikan dalam Tabel 18 

dibawah ini: 

Tabel 18 Penyebaran pegawai berdasarkan struktur organisasi  

 

Jumlah pegawai untuk masing-masing bidang setiap tahunnya mengalami perubahan 

dengan prosentase kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya rotasi pegawai, pensiun dan 

penerimaan CPNS. 

2).  Penyebaran pegawai berdasarkan jabatan 

Penyebaran pegawai berdasarkan jabatan disajikan dalam Tabel 1.18 dibawah ini: 

No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Ka BBKB 1 1 1 1 1 

2 Bagian Tata Usaha 53 50 53 50 44 

3 Bidang PJT 17 20 24 23 17 

4 Bidang SARISTAND 48 47 52 45 39 

5 Bidang PASKAL 20 22 22 22 22 

6 Bidang PEKAT 43 43 25 26 30 

  Jumlah 182 183 177 167 153 
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Tabel 19 Penyebaran pegawai berdasarkan jabatan 

No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

1 PejabatStruktural 22 22 21 21 21 

2 Pejabat Fungsional Keahlian 6 11 11 13 13 

3 Pejabat Fungsional Ketrampilan 37 34 31 28 25 

4 Pejabat Fungsional umum 117 116 114 105 94 

  Jumlah 182 183 177 167 153 

 

3) Penyebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

Penyebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel 1.19 

dibawah ini: 

 

Tabel 20 Penyebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

1 SD 10 7 7 6 3 

2 SLTP 6 7 8 5 6 

3 SMA/SMK 81 76 68 62 55 

4 Diploma 26 24 26 25 20 

5 S1/D4 54 55 52 51 51 

6 S2 5 14 16 17 17 

7 S3 0 0 0 1 1 

  Jumlah 182 183 177 167 153 
 

Tingkatpendidikan pegawai BBKB sangat beragam, mulai dari SD hingga S3. 

Tingkat pendidikan pegawai didominasi oleh SLTA dan S1. 

4). Penyebaran pegawai berdasarkan jabatan fungsional 

Penyebaran pegawai berdasarkan jabatan fungsional disajikan dalam Tabel 21 

dibawah ini: 

Tabel 21 Penyebaran pegawai berdasarkan jabatan fungsional 

No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Peneliti 4 4 3 3 9 

2 Perekayasa 0 5 5 5 3 

3 Penyuluh 4 6 3 3 2 

4 Instruktur 19 14 14 12 10 

5 Penguji Mutu Barang 6 7 7 9 13 

6 Statistisi 3 3 3 3 2 

7 Arsiparis 0 1 1 1 1 

8 Analis Kepegawaian 0 0 0 2 2 

9 Pranata Humas 3 3 3 2 0 
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No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

10 
Pengendali dampak 
lingkungan 1 1 1 1 0 

11 Pranata Komputer 1 1 1 0 0 

12 Perencana 0 0 0 0 1 

13 Teknisi Litkayasa 2 1 1 0 0 

  Jumlah 36 40 36 41 43 

 

Jumlah pejabat fungsional keahlian dan pejabat fungsional ketrampilan jauh dibawah 

jumlah pejabat fungsional umum. Pejabat funsional keahlian dan pejabat fungsional 

ketrampilan tersebar dalam 13 jabatan fungsional. Pada tahun 2014, pejabat 

fungsional terbanyak adalah instruktur dan penguji mutu barang. Juga terdapat 

beberapa jabatan fungsional yang kosong, yaitu pranata humas, pengendali dampak 

lingkungan, pranata komputer dan teknisi litkayasa. Sebagai lembaga litbang, jumlah 

peneliti dan perekayasa juga dirasakan masih sangat kurang. 

 

5). Pelatihan SDM 

Data pelatihan SDM bagi pegawai disajikan dalam Tabel 22 dibawah ini: 

Tabel 22  Pelatihan SDM 

No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

1 DIKLAT STRUKTURAL   2 1 1  4 

2 DIKLAT PRAJAB   6 0 0  7 

3 DIKLAT FUNGSIONAL   7 7 3 0  

4 DIKLAT TEKNIS   30 17 25  148 

5 WORKSHOP DAN LAIN-LAIN   - 57 77  14 

  Jumlah 0 45 82 106 173 

 

3. Jejaring Kerja 

Scope kerja BBKB adalah nasional, meliputi semua provinsi dan kabupaten/kota yang ada 

di Indonesia. Dalam mendukung pengembangan IKM Kerajinan dan batik, BBKB 

bekerjasama dengan berbagai instansi di daerah seperti dinas perindustrian dan 

perdagangan yang ada di daerah-daerah, perguruan tinggi, sekolah, lembaga asing, LSM 

serta instansi lain. Berikut daftar pemerintah daerah yang sudah bekerjasama dan 

menggunakan jasa balai.   

  

Tabel 23 Daftar Pemda yang telah bekerjasama dengan BBKB 
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No Provinsi Kota/Kabupaten Volume 

   2010 2011 2012 2013 2014 

1 N A Darussalam Aceh 2 1  1 2 

  Kab Simelue Sinabang  2    

  Sabang 1     

2 Sumatera Utara Medan     1 

3 Riau 
Kab Tanjung Balai Karimun 

   1  

  Pekanbaru    1  

  Kab Tanah laut   1   

  Pelalawan     1 

4 Jambi Jambi    2 1 

  Kab Merangin Bangko  1    

5 Sumatera Barat Kota Padang   1 1  

  Kota Pariaman  1    

  Pariaman  1    

6 Bengkulu    1   

  Kab Kaur     1 

7 Sumatera Selatan Kab Ogan Komering Ilir 1  1 2  

  Kab Prabumulih  1    

  Kab Ogan Komering Ulu     1 

  Kab Pagar Alam     1 

  Kab Banyuasin     1 

8 Lampung       

9 Kepulauan Riau      1 

10 
Kep Bangka Belitung 

Kab Bangka Barat    1 1 

  Kep Bangka Belitung  2  1  

  Kab Belitung    1  

  Kab Bangka  1    

11 Banten Prov Banten  2   1 

  Tangerang  3    

  Cilegon     1 

  Serang     2 

12 DKI Jakarta Jakarta 7 5 3 2  

13 Jawa Barat Bekasi    1  

  Cirebon 1 4 2 2  

  Kab Cianjur    1  

  Bogor    1 1 

  Kota Tasikmalaya 1 1  2  

  Kab Sumedang    1  
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No Provinsi Kota/Kabupaten Volume 

   2010 2011 2012 2013 2014 

  Kuningan   1   

  Bandung   1  1 

14 Jawa Tengah Kab Wonogiri  2 1 4  

  Semarang  6   2 

  Kab Grobogan 1   3  

  Kabupaten Semarang    1  

  Kab Temanggung    1  

  Kab Kebumen    1  

  Kab Pekalongan    1  

  Kab Kendal    1  

  Kab Banyumas    1 1 

  Kab Surakarta  1   1 

  Kota Surakarta    1  

  Kab Magelang  3  2 3 

  Kab Pemalang    1 2 

  Kab Karanganyar   1   

  Kab Demak 1     

  Kab Ungaran 1    1 

  Kab Banjarnegara 4     

  Kab Pati  1    

  Kab Sukoharjo  1    

  Kab Batang  1    

  Kab Kebumen  1    

  Kab Tegal   1   

15 D I Yogyakarta Kota Yogyakarta    8 9 

  Kab Bantul    1  

16 Jawa Timur Surabaya    1 4 

  Kab Ponorogo    1  

  Kab Sidoarjo    3 2 

  Kab Jombang    1  

  Kab Mojokerto    1 1 

  Kab Bojonegoro    1  

  Kab Lamongan    1  

  Kab Gresik    1  

  Kab Lumajang    1 3 

  Kab Magetan    1 1 
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No Provinsi Kota/Kabupaten Volume 

   2010 2011 2012 2013 2014 

  Kab Banyuwangi    1  

  Kab Pasuruan     2 

  Kab Jember      12 

  Madura     1 

17 Bali Bali    2  

  Kab Gianyar    1  

   Kota Denpasar    4 3 

18 Nusa Tenggara Barat Mataram    5 1 

  Lombok     1 

19 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara     1 

  Flores     2 

  Kupang     1 

20 Kalimantan Tengah Kab Katingan    1  

  Kota Palangkaraya    1  

21 Kalimantan Barat Kab Ketapang    1  

  Kab Bengkayang     1 

  Kab Kapuas Hulu    1  

  Kab Landak    1  

  Kab Pontianak    1  

22 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin    1  

  Kab Tabalong     1 

23 Kalimantan Timur Kota Balikpapan    2 2 

  Tenggarong    1 2 

  Kab Kutai    1 1 

  Samarinda     1 

  Sangatta     1 

24 Kalimantan Utara Malinau    4  

  Tarakan    2  

  Tana Tidung     1 

25 Sulawesi Selatan       

26 Sulawesi Utara Kab Tomohon    1  

27 Sulawesi Tengah Palu     3 

28 Sulawesi Tenggara Kab Banggai Kepulauan     1 

29  Sulawesi Barat Kab Poliweri    1  

30 Gorontalo       
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No Provinsi Kota/Kabupaten Volume 

   2010 2011 2012 2013 2014 

31 Maluku      1 

32 Maluku Utara       

33 Papua Kab Boven Digoel    2  

  Kab Keerom    1  

  Kab Nabire    1 1 

34 Irian Jaya Barat      1 
 

Dari Tabel 23 terlihat bahwa: 

1. Provinsi Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,  

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Lampung 

dan  Bengkulu masih sedikit menggunakan Jasa Pelatihan Teknis BBKB 

2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kabupaten Cirebon hampir setiap 

tahun memanfaatkan Jasa Pelatihan Teknis BBKB. 

 

4. Sarana dan Prasarana 

Dalam melaksanakan tupoksinya;kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis, 

BBKB dilengkapi dengan dengan berbagai sarana dan prasarana diantaranya laboratorium 

teknis, sarana pelayanan publik dan sarana pendukung lainnya. BBKB dilengkapi dengan 

beberapa laboratorium yaitu lab tenun, batik, anyaman, perhiasan, kayu, bambu, kerajinan 

umum, garmen&perca, perekayasaan, pengujian dan kalibrasi.Selain itu untuk 

memperlancar pelaksanaan kegiatan sehari-hari, BBKB sudah memanfaatkan teknologi 

informasi. Teknologi informasi sudah mulai dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi. Pembentukan jaringan (LAN) dan penyediaan area internet (Wireless) 

merupakan salah satu bentuk untuk pemanfaatan teknologi informasi. Disamping itu juga 

telah dibangun dua aplikasi, yaitu: Sistem Informasi Laboratorium (SIL) dan Sistem 

Informasi (Intranet BBKB). Data perkembangan teknologi informasi secara detail seperti 

terlihat dalam Tabel berikut. 

Tabel 24 Jaringan internet di BBKB 

NO URAIAN 
  TAHUN 

KETERANGAN 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Jaringan melalui LAN 40 80 100 100 100 100 Prosentase 

2 Jaringan melaluiWifi 25 40 80 80 80 80 Prosentase 

3 Bandwitch 1,5 3 6 8 11 11 Mbps 
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Tabel 25 Aplikasi Teknologi Informasi di BBKB 

NO URAIAN TAHUN KETERANGAN 

1 SistemInformasiLaboratorium (SIL)               

  a. Ujikain, ujiperhiasan, Ujikalibrasi     2011         

  b.UjialatOlahraga       2012       

  c. UjiMainanAnak, SMS Servise         2013 2014   

2 SistemInformasi (IntranetBatik)               

  a. E_Dok (ElektronikDokumen)     
  

  
2013 2014 

 Tahap 
penyempurnaan 

  b. E_Monas (Elektronik Memo Dinas)         2013 2014 Tahap uji coba 

  c. Website bbkb 
    

  
  

2013 
2014

  
 Tahap 
penyempurnaan 

 

Selain itu, BBKB juga dilengkapi perpustakaan yang dilengkapi dengan: 

Penggunaan aplikasi tertentu dalam pengelolaan perpustakaan dengan tujuan untuk 

mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna perpustakaan balai. 

Namun  kinerja penggunaan aplikasi ini belum dapat optimal dikarenakan kapabilitas 

SDM belum cukup untuk mendukung penerapan aplikasi tersebut dan ketersediaan sarana 

hardware masih kurang. Dari tahun ketahun koleksi buku dan referensi di perpustakaan 

balai mengalami peningkatan, hingga tahun 2014 koleksi buku berjumlah 8.616 

buah.Jumlah kunjungan di perpustakaan berasal dari internal dan eksternal. Dari eksternal 

sebagaian besar kunjungan dari mahasiswa dan akademisi, perajin dan para pegawai balai. 

 

B. Permasalahan 

1. Keterbatasan sumber daya litbang 

Sumber daya litbang meliputi anggaran, SDM, sarana dan prasarana.Anggaran litbang 

balai terhitung kecil dan tidak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.Rata-rata 

jumlah litbang tiap tahunnya adalah 11 litbang dengan anggaran per judul hanya 

Rp.50 jutaan.Keterbatasan anggaran ini mempengaruhi output yang dihasilkan oleh 

penelitian tersebut. Secara nasional anggaran riset Indonesia hanya sekitar 0,09% dari 

PDB, masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti 

Malaysia (0,8% dari PDB) dan Singapura (2,6% dari PDB).Keterbatasan anggaran 

riset akan berpengaruh juga terhadap penyediaan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan riset dan pengembangan.  

Keberadaan SDM jabatan fungsional peneliti menjadi unsur penting dalam sebuah 

lembaga litbang.Jumlah peneliti yang dimiliki oleh balai 7 (tujuh) orang. Jumlah yang 
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sedikit ini akan mempengaruhi kinerja dari pelaksanaan kegiatan litbang.Jumlahyang 

sedikit dari jumlah peneliti ini disebabkan oleh jumlah peneliti yang pensiun lebih 

banyak dari pada peneliti baru.Selain itu kualitas dari SDM litbang masih perlu 

ditingkatkan.Kurangnya kompetensi dalam menyusun proposal litbang hingga 

wawasan yang masih kurang luas menjadikan permasalahan SDM menjadi sangat 

mendesak untuk diselesaikan.Kondisi ini mengharuskan balai harus menyusun sistem 

perencanaan dan pengembangan SDM dengan lebih baik. 

 

2. Manajemen litbang yang lemah 

Perencanaan litbang BBKB masih belum direncanakan secara optimal.Manajemen 

litbang belum dilakukan dengan membuat roadmap atas suatu topik litbang tertentu, 

sehingga litbang masih belum berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan belum 

optimalnya sistem data base litbang yang dimiliki oleh BBKB.  

 

3. Pemanfaatan IT belum optimal  

Secara umum penggunaan jaringan internet dalam mendukung kegiatan operasional 

organisasi belum optimal dilakukan, sehingga tujuan efisiensi,  paperless, kemudahan 

penggunaan, kecepatan belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya 

 

• Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana hardware. Belum semua ruangan 

tersedia komputer dan suppliesnya secara memadai 

• Kemampuan SDM dalam penggunaan komputer dan aplikasi teknologi informasi 

masih jauh dari cukup 

• Belum tingginya kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam kegiatan sehari-hari, 

misalnya pengurangan penggunaan kuantitas kertas 

• Belum adanya sistem yang terintegrasi dalam mendukung penggunaan teknologi 

informasi dalam kegiatan operasional sehari-hari 

•  Belum adanya admin khusus yang dapat mengupdate setiap saat dari isi dan 

tampilan website 

•  Belum tersosialisasinya keberadaan web balai secara internal maupun ekternal 

• Belum ada aplikasi interaktif yang memungkinkan pemberian layanan secara online  

• Fungsi pemasaran hasil litbang dari website belum berjalan 
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4. Kerjasama litbang yang lemah 

Jaringan kerjasama litbang BBKB masih lemah.Kerjasama litbang masih terbatas 

pada kerjasama penerapan litbang, belum kerjasama litbang secara menyeluruh. Hal 

ini dikarenakan kurang proaktifnya BBKB dalam menawarkan proposal kerjasama 

litbang, belum adanya skema kerjasama litbang, dan tidak adanya minat dan alokasi 

anggarang dari dinas untuk kegiatan litbang bagi pengembangan SDA yang ada 

didaerah masing-masing.  

 

5. Belum adanya sistem inkubasi di BBKB 

Fungsi inkubasi belum berhasil dilakukan oleh balai.Hal ini dikarenakan masih belum 

adanya sistem inkubasi yang akan diterapkan oleh balai.  
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN BBKB 

 

 

II.1.  VISI BBKB 

Visi BBKB disusun berdasarkan visi BPPI yang berdasarkan pada visi Pembangunan 

industri periode 2015-2019 yaitu Indonesia menjadi negara industri yang berdaya 

saing dengan struktur industri yang kuat berbasiskan sumber daya alam dan 

berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Kementerian Perindustrian 

2015-2019 adalah sebagai berikut : 

1) Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional 

yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;  

2) Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang 

berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;  

3) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;  

Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan 

memperkukuh ketahanan nasional. 

Selanjutnya Visi BPPI 2015-2019 Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan yang 

visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini, yang mampu menjadi katalis 

produktifitas dan daya saing sektor industri di tingkat nasional maupun global.  

 

Selanjutnya Visi Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) pada periode 2015-2019 adalah 

menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber 

daya lokal serta penyedia layanan teknis kerajinan dan batik yang terkemuka.  

Penjelasan dari visi ini adalah sebagai berikut : 

1) Pusat litbang terapan 

 BBKB melakukan kegiatan litbang dan menjadi rujukan dari semua pihak meliputi 

industri, akademisi, masyarakat umum untuk mendapatkan hasil litbang (teknologi 

bahan baku, proses dan desain produk ) maupun informasi lainnya dalam bidang 

kerajinan dan batik. Semua hasil litbang BBKB merupakan litbang terapan yang 

diarahkan untuk menjadi trend setter teknologi kerajinan dan batik serta menjawab 

permasalahan industri kecil dan menengah (IKM). 
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2) Berwawasan lingkungan 

 Semua hasil litbang dan program balai harus mengarah pada teknologi bahan baku, 

proses dan desain yang ramah lingkungan dan pada akhirnya produk yang dihasilkan 

oleh IKM juga merupakan produk yang ramah lingkungan sehingga dampak 

lingkungan dapat diminimalkan. 

3) Berbasis sumber daya lokal 

 Fokus litbang balai adalah mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya lokal yang 

dimiliki oleh masing-masing daerah sebagai bahan baku dan pembantu alternatif 

dalam pembuatan kerajinan dan batik sehingga muatan lokal pada produk IKM 

meningkat. selanjutnya hasil litbang ini dapat menjadi alternatif subtitusi bahan baku 

impor 

4) Penyedia layanan teknis 

 BBKB memberikan layanan teknis kepada industri dan masyarakat dalam rangka 

pengembangan industri kerajinan dan batik. 

5) Terkemuka 

 BBKB ingin menjadi instansi yang terkemuka (leading) dalam kegiatan litbang dan 

pemberian layanan teknis kepada masyarakat. Indikator dari terkemuka adalah 

meningkatnya hasil litbang balai yang siap diterapkan dan sudah diterapkan, yang 

menjadi trend setter dan mampu memecahkan permasalahan industri. 

 

II.2.  MISI BBKB 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi BPPI 2015-2019 adalah sebagai 

berikut: 

� Mengembangkan perwilayahan industri guna penyebaran dan pemerataan industri 

� Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri 

yang berkelanjutan 

� Meningkatkan daya saing dan produktifitas 

Untuk mendukung misi BPPI tersebut maka tindakan nyata yang akan akan dilakukan oleh 

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) dituangkan dalam misi yang dilaksanakan oleh 

adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kualitas litbang bahan baku, proses dan desain produk yang ramah 

lingkungan dan berbasis sumber daya lokal 

2) Mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya 
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3) Meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi  tepat guna  bagi industri 

kerajinan dan batik 

4) Mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, berkualitas dan sesuai kebutuhan 

pelanggan 

5) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional 

 

II.3.  TUJUAN BBKB 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Besar Kerajinan dan Batik, maka 

dilakukan perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis ini merupakan 

implementasi misi yang akan dicapai dalam 5 tahun. Selain itu tujuan strategis juga dapat 

digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dengan melihat capaian 

pada indikator sasaran yang disusun berdasarkan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh 

BBKB dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut : 

Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dalam rangka meningkatkan 

produktifitas dan daya saing industri kerajinan dan batik. 

Indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut: 

Meningkatnya peran litbang BBKB dalam mengembangkan dan mengatasi 

permasalahan industri kerajinan dan batik  

Tujuan dan indikator kinerjanya tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran-

sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahunnya hingga secara keseluruhan tujuan tercapai 

pada tahun 2019. Selain itu juga sasaran digunakan untuk mempermudah kegiatan 

monitoring dan evaluasi dari keberhasilan dan implementasi Renstra BBKB 2015-2019. 

 

II.4.  SASARAN-SASARAN STRATEGIS  

II.4.1. Sasaran- sasaran strategis BPPI  

a. Perspektif Pemangku Kepentingan 

1) Sasaran Strategis : Meningkatnya investasi di sektor industri dengan indikator 

kinerja yaitu  

� Pertumbuhan industri pionir dan  industri prioritas 

2) Sasaran Strategis : Kuatnya struktur industri dengan indikator kinerja : 

� Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan atau PTC diberlakukan 

secara wajib 
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b. Perspektif Proses Internal 

1) Sasaran Strategis : Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan penerapan 

HKI dengan indikator kinerja sasaran: 

� Pertumbuhan pengembangan teknologi industri 

� Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri 

� Pertumbuhan penerapan HKI di sector industri 

2) Sasaran Strategis : Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip 

industri hijau dengan indikator kinerja sasaran : 

� Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energy 

� Jumlah kebijakan dan infrastruktur industri hijau 

3) Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan publik kepada pelaku usaha 

industri dan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran : 

� indeks kepuasan pelanggan 

c. Perspektif Pembelajaran Organisasi 

1) Sasaran Strategis : Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, industri hijau, 

sarana dan prasarana dan SDM dalam rangka meningkatkan daya saing industri 

dengan indikator kinerja sasaran: 

� Peningkatan paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai 

� Peningkatan kompetensi SDM BPPI 

2) Sasaran Strategis: Terwujudnya kebijakan dan program BPPI yang berkualitas dan 

berkelanjutan dengan indikator kinerja sasaran : 

� Tingkat persetujuan rencana kegiatan 

� Tingkat kesesuaian realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan pada awal 

tahun anggaran 

� Tingkat kesesuaian realisasi fisik dengan target yang ditetapkan pada awal 

tahun anggaran 

3) Sasaran Strategis: Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara 

(BMN) yang transparan dna akuntabel dengan indikator sasaran: 

� Penyelesaian temuan tertib pengelolaan anggaran 
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II.4.2. Sasaran-sasaran strategis BBKB 

a. Perspektif Pemangku Kepentingan 

Mengacu pada tujuan dan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis BPPI 

ditetapkan Sasaran strategis BBKB perspektif pemangku kepentingan sebagai berikut: 

Tabel 26 Sasaran dan Indikator Kinerja (1) 

Sasaran Indikator kinerja Ket 

Sasaran Strategis 1: 

Meningkatnya efisiensi 
industri dalam rangka 
mendorong daya 

saing industri   

1) Peningkatan efisiensi perusahaan 
industri yang memanfaatkan produk 
inovasi/paten hasil litbangyasa 

IKU 

Sasaran Strategis 2: 

Meningkatnya penguasaan 
Teknologi Industri Kerajinan 
dan Batik  

 

1) Perusahaan industri/badan usaha yang 
memanfaatkan produk inovasi hasil 
litbangyasa  

2) Rasio hasil litbangyasa yang 
mencapai TRL 6 dibandingkan 
jumlah Litbangyasa yang 
dilaksanakan pada tahun berjalan  

3) Rasio paket teknologi/konsultasi yang 
berhasil memecahkan masalah 
industri dibandingkan dengan total 
jumlah permintaan jasa problem 
solving dari industri pada tahun 
berjalan 

IKU 

 

 

IKU 

Sasaran Strategis 3: 

Meningkatnya pengembangan 
desain produk kerajinan dan 
batik 

Peningkatan pengembangan desain 
Kerajinan dan Batik 

- 
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II.4.2. Perspektif Proses Internal 

Tabel 27 Sasaran dan Indikator Kinerja  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Ket 

Sasaran 1: 
Meningkatnya sarana riset 
terapan dan standar  

1) Peningkatan Jumlah kajian Standar  
2) Jumlah litbang unggulan 

- 

Sasaran 2:  

Meningkatnya Populasi 
Industri Kerajinan dan Batik  

1) Rasio Wirausaha Industri yang 
berhasil dibandingkan dengan yang 
dibina 

2) Jumlah fasilitasi usulan PATEN 
HaKI  

- 

Sasaran 3: 

Meningkatnya layanan Jasa 
Teknis Kepada Industri 
Kerajinan dan Batik  

1) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup 
2) Peningkatan jumlah peralatan uji dan 

kalibrasi serta sarana penunjang 
sertifikasi  

3) Peningkatan peralatan yang 
digunakan dalam proses layanan 
balai.  

4) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan 
di Jurnal Internasional yang 
Terindeks Global  

5) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan 
di Jurnal Nasional yang Terakreditasi  

6) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan 
di Prosiding Internasional  

7) Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan 
di Prosiding Nasional 

8) Peningkatan Jumlah sarana 
pelayanan  

9) Peningkatan jumlah penggunaan 
aplikasi dalam proses bisnis balai  

10) Indeks Kepuasan masyarakat  
11) Penambahan jumlah layanan  
12) Peningkatan jumlah peminta jasa  
13) Peningkatan jumlah masyarakat yang 

dilatih  
14) Peningkatan jumlah sampel  
15) Peningkatan Jumlah kerjasama 

litbangyasa  
16) Ketepatan waktu layanan 

IKU 
- 

 



45 

 

II.4.2. Perspektif Pembelajaran Organisasi 

Sasaran strategis perspektif Pembelajaran organisasi adalah sebagai berikut:  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Ket 

Sasaran 1: 

Meningkatnya kompetensi 
dan integritas SDM Balai 

Peningkatan SDM balai yang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 
kompetensi  

IKU 

Sasaran 2: 

terwujudnya   sarana dan 
prasarana pegawai sesuai 
peraturan yang berlaku 

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana 
pegawai 

- 

Sasaran 3:  

Meningkatnya Penerapan 
Reformasi Birokrasi  

1) Persentase dokumen keuangan yang 
diselesaikan tepat waktu  

2) Persentase  perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan  yang diselesaikan tepat 
waktu 

3) Meningkatnya Nilai SAKIP Balai 
4) Meningkatnya penerapan ISO 9000 di 

balai  
5) Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP 

Satker 

- 
 
- 
 
 
- 
- 
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Meningkatnya 

efisiensi industri 

dalam rangka 

mendorong daya 

saing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategic 

Objectives  

Visi dan Misi Balai Besar kerajinan dan Batik 

Visi  
Menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya alam lokal serta penyedia 

layanan teknis kerajinan dan batik  yang terkemuka 

Misi   
1. Melaksanakan kegiatan litbang bahan baku, proses dan desain produk yang ramah lingkungan  

2. Mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya 

3. Melaksanakan perekayasaan  dan alih teknologi  tepat guna  bagi industri kerajinan dan batik 

4. Memberikan pelayanan  yang efisien , efektif , berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan 

5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional 
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 SARANA RISET DAN STANDARDISASI   PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN 

ALIH TEKNOLOGI 

  
 

PELAYANAN DAN FASILITASI 

 Meningkatnya layanan Jasa Teknis Kepada Industri  

p
e

n
g

e
m

b
a

n
g

a
n

 

d
a

n
 

p
e

rt
u

m
b

u
h

a
n
 

  
 SUMBER DAYA MANUSIA  SARANA DAN PRASARANA PERENCANAAN, PENGELOLAAN 

DAN PENGANGGARAN 

Meningkatnya peran 

litbang BBKB dalam 

mendukung percepatan 

pembangunan industri 

kerajinan dan batik  

Meningkatnya 

penguasaan 

Teknologi Industri 

kerajinan dan 

Batik 1
Meningkatnya   

pengembangan 

desain kerajinan 

dan batik 

3 

Meningkatnya Populasi Industri 

Kerajinan dan Batik  
Meningkatnya sarana riset terapan 

dan standardisasi 

Meningkatnya 

kompetensi SDM Balai 
terwujudnya   sarana dan prasarana 

pegawai sesuai peraturan yang berlaku  

Meningkatnya Penerapana 

Reformasi Birokrasi  

2 



47 

 

 
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA (UTAMA) 

BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK 2015-2019 

 

 

Kode 
SS 

Sasaran Strategis 
(SS) 

Penjelasan SS 
Kode 
IKSS 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 
penjelasan IKSS Satuan 

Target 
ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

Perspektif Pemangku Kepentingan 

 
          

S.1 Meningkatnya 
Efisiensi Industri 
dakam Rangka 
Mendorong Daya 
Saing Industri 

Penghematan yang 
dirasakan oleh pihak 
industry dari hasil 
pengembangan teknologi 
balai.  

S.1-1 Peningkatan efisiensi 
perusahaan industri 
yang memanfaatkan 
produk inovasi/paten 
hasil litbangyasa 

Hasil litbangyasa kerajinan dan 
batik yang dapat menghemat 
proses produksi yang dilakukan 
pihak industry kerajinan dan batik persen     10 IKU 

S.2 Meningkatnya 
penguasaan 
Teknologi Industri 
Kerajinan dan Batik  
 

hasil litbang dan 
perekayasaan yang 
dihasilkan oleh balai dapat 
dan diterapkan di industri  

S.2-1 Perusahaan 
industri/badan usaha 
yang memanfaatkan 
produk inovasi hasil 
litbangyasa  
 

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.2-2 Rasio hasil litbangyasa 
yang mencapai TRL 6 
dibandingkan jumlah 
Litbangyasa yang 
dilaksanakan pada 
tahun berjalan  
 

 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 

Persen 80 80 80 80 80 IKU 

   S.2-3 Rasio paket 
teknologi/konsultasi 
yang berhasil 
memecahkan masalah 
industri dibandingkan 
dengan total jumlah 
permintaan jasa 

Hasil litbang kerajinan dan batik 
yang didasarkan pada 
permasalahan industri sehingga 
dapat membantu IKM kerajinan 
dan batik mengatasi permasalahan 
teknis produksinya 

Persen 100 100 100 100 100 IKU 
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Kode 
SS 

Sasaran Strategis 
(SS) 

Penjelasan SS 
Kode 
IKSS 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 
penjelasan IKSS Satuan 

Target 
ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

problem solving dari 
industri pada tahun 
berjalan 

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 Peningkatan 
pengembangan desain 
Kerajinan dan Batik 

Desain motif batik daerah, 
kontemporer dan desain produk 
kerajinan (target 4 Desain) 

Persen  25 50 75 100  

Perspektif Proses Internal              

S.4 Terwujudnya sarana 
riset terapan dan 
standar 

terwujudnya sarana dan 
media yang mendukung 
kegiatan litbang  

S.4.1 Peningkatan Jumlah 
kajian standar 

yaitu rancangan SNI yang 
diusulkan oleh balai terkait 
dengan kerajinan dan batik 
(Target 5 RSNI) 

Persen 20 40 60 80 100  

      S.4.2  jumlah litbang unggulan  yaitu jumlah litbang balai yang 
diajukan  dalam kompetesi litbang 
unggulalan BPPI dan mendapa 

buah 2 3 3 3 3  

S.5 Meningkatnya 
Populasi Industri 
Kerajinan dan Batik  

kinerja pada bidang 
kompetensi dan alih 
teknologi meningkat yang 
meliputi kegiatan inkubasi 
dan fasilitas HKI  

S.5.1. Rasio Wirausaha 
Industri yang berhasil 
dibandingkan dengan 
yang dibina 

yaitu kegiatan inkubasi teknologi 
yang akan melahirkan wirausaha 
baru  Persen   1 1 1 IKU 

      S.5.2. Jumlah fasilitasi usulan 
Paten HaKI 

yaitu fasilitasi balai terhadap 
perlindungan HKI bagi hasil riset 
dan pengembangan meliputi 
paten, hak cipta dsb 

buah 1 2 12 14 16  

S.6 Meningkatnya 
layanan Jasa Teknis 
Kepada Industri 
Kerajinan dan Batik  

Meningkatnya kinerja dan 
kapasitas dari layanan 
pengujian, kalibrasi dan 
sertifikasi produk 

S.6.1 Pertumbuhan jumlah 
ruang lingkup 

yaitu pertambahan ruang lingkup 
pengujian,kalibrasi dan sertifikasi 
yang bisa dilayani oleh balai persen 10% 5% 5% 5% 10%  

      S.6.2  Peningkatan jumlah 
peralatan uji dan 
kalibrasi serta sarana 
penunjang sertifikasi 

yaitu bertambahnya jumlah alat 
uji dan kalibrasi serta sertifikasi  

unit - - 2 1 2  
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Kode 
SS 

Sasaran Strategis 
(SS) 

Penjelasan SS 
Kode 
IKSS 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 
penjelasan IKSS Satuan 

Target 
ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

   S.6.3 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 3.7 3.8 IKU 

   S.6.4 Penambahan jumlah 
layanan 

bertambahnya jenis layanan bbkb 
yang dapat diberikan oleh balai 
dan dicantumkan dalam broshur 
layanan balai  

jenis 1 1 1 1 1  

   S.6.5 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 

persen 5% 5% 6% 7% 10%  

   S.6.6 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 1,850  

   S.6.7 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)  

persen 10% 10% 15% 15% 20% IKU 

   S.6.8 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  
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Kode 
SS 

Sasaran Strategis 
(SS) 

Penjelasan SS 
Kode 
IKSS 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 
penjelasan IKSS Satuan 

Target 
ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

      S.6.9 Ketepatan waktu 
layanan 

yaitu meningkatnya tingkat 
pelayanan yang tepat waktu  

persen   80% 85% 90%  

S.7 Meningkatnya 
kemampuan balai 
dan hasil litbang 
dalam rangka 
meningkatkan daya 
saing industry 

Meningkatnya akan 
peralatan yang digunakan 
dalam proses layanan balai. 

S.7.1 Jumlah Paket Peralatan 
Laboratorium dan 
Sarana Pendukung 
Balai dari PNBP 

yaitu bertambahnya jumlah alat 
uji dan kalibrasi serta sertifikasi 

Paket - - - 1 1  

S.8 Meningkatnya  
kinerja pemasaran, 
layanan kerjasama 
teknis dan kinerja 
teknologi informasi 

kinerja fungsi pemasaran, 
kerjasama teknis dan 
informasi meningkat sesuai 
indikator yang ditentukan  

S.8.1 Jumlah KTI yang 
dipublikasikan di Media 
Terakreditasi 

yaitu karya tulis ilmiah yang 
dipublikasikan dalam media 
terakreditasi baik nasional 
maupun internasional 

KTI 10 12 12 - -  

   S.8.2 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di Jurnal 
Internasional yang 
Terindeks Global   

 

KTI    1 1  

   S.8.3 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di Jurnal 
Nasional yang 
Terakreditasi  

 

KTI    16 16  

   S.8.4 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di Prosiding 
Internasional  

 
KTI    2 2  

   S.8.5 Karya Tulis Ilmiah yang 
diterbitkan di Prosiding 
Nasional  

 
KTI    12 12  

      S.8.6 Peningkatan Jumlah 
sarana pelayanan  

yaitu bertambahnya jumlah sarana 
untuk memberikan pelayanan 
publik 

paket 1 1 1 1 1  

      S.8.7 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  

Perspektif pembelajaran organisasi                      
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Kode 
SS 

Sasaran Strategis 
(SS) 

Penjelasan SS 
Kode 
IKSS 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 
penjelasan IKSS Satuan 

Target 
ket 

2015 2016 2017 2018 2019 

S.9 Meningkatnya 
kompetensi dan 
integritas SDM Balai 

tingkat kompetensi SDM 
balai meningkat  

S.9.1 Peningkatan SDM balai 
yang mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan dan 
mendapatkan sertifikat  

yaitu meningkatnya jumlah SDM 
balai yang mengikuti diklat teknis 
dan manajemen Persen 10% 5% 5% 10% 10%  

S.10 terwujudnya   sarana 
dan prasarana 
pegawai sesuai 
peraturan yang 
berlaku 

Tersedianya sarana dan 
prasarana sebagai alat bantu 
bagi pegawai dalam 
menjalankan tugasnya 

S.10.1 Peningkatan jumlah 
sarana dan prasarana 
pegawai 

yaitu tersedianya sarana dan 
prasarana seperti komputer dan 
suplies unit 10 10 10 15 15  

S.11 Meningkatnya 
Penerapan Reformasi 
Birokrasi  

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
profesional, memiliki 
kapastian hukum,transparan 
dan kredibel 

S.11.1 Persentase dokumen 
keuangan yang 
diselesaikan tepat waktu  

yaitu prosentase ketepatan waktu 
penyelesaian laporan keuangan  

persen 100% 100% 100% 100% 100%  

      S.11.2  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.11.3  Meningkatnya Nilai 
SAKIP Balai 

yaitu nilai sakip pada tahun 
berjalan nilai 77 85 90 92 95 IKU 

      S.11.4 Meningkatnya 
penerapan ISO 
9001:2008 di balai 

yaitu terpeliharanya akreaditasi 
pelaksanaan ISO 9001:2008  persentase 100% 100% 100% 100% 100%  

   S.11.5 Meningkatnya Tingkat 
Maturitas SPIP Satker 

Yaitu Indeks tingkat maturitas 
SPIP Indeks - - - 3,2 3,6 IKU 
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11.5.  ANALISA SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Analisis lingkungan internal balai dilihat dari identifikasi kekuatan dan kelemahan 

dalam organisasi yang merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja balai. 

Faktor kekuatan dan kelemahan dilihat dari komponen SDM, organisasi dan prosedur, 

sarana dan prasarana serta layanan. Dari nilai perkalian bobot dan rating diperoleh nilai 

kekuatan adalah 2.25 sedangkan untuk faktor kelemahan diperoleh nilai -2.41. Dari hasil 

ini dapat dilihat bahwa kelemahan yang dimiliki oleh balai masih lebih besar daripada 

kekuatan yang ada, sehingga kedepan balai harus terus melakukan perbaikan-perbaikan 

dalam rangka meningkatkan kekuatan balai. Identifikasi kekuatan balai ditunjukkan 

pada tabel 28 dibawah ini. 

Dari komponen SDM terlihat bahwa kemampuan dan kompetensi teknis memiliki 

bobot yang paling tinggi, hal ini berarti bahwa item ini dianggap hal yang paling penting 

dalam komponen SDM. Dari nilai rating item ini memiliki nilai rendah, hal ini berarti 

kemampuan teknis SDM balai masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Dari komponen 

organisasi dan prosedur terlihat bahwa item eksistensi organisasi yang sudah dikenal di 

masyarakat dan item adanya sistem penilaian kinerja merupakan item yang dianggap paling 

penting dan kondisi saat ini sudah cukup baik dengan rating 3. 

Tabel 28  Identifikasi Kekuatan 

 

FAKTOR  KOMPONEN BOBOT RATING B X R 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

SDM       

Jumlah sarjana banyak 0.08 2 0.16 

Memiliki kemampuan /kompetensi teknis  0.11 1 0.11 

  Memiliki sikap disiplin 0.10 3 0.30 

  Pengalaman dalam melakukan kegiatan pelayanan 0.06 2 0.12 

  ORGANISASI DAN PROSEDUR       

  SOP sudah tersedia  0.03 2 0.06 

  Eksistensi organisasi sudah dikenal di masyarakat 0.05 2 0.10 

  Scope kerja organisasi nasional 0.02 3 0.06 

  Sistem penilaian kinerja sudah ada 0.05 3 0.15 

  Hubungan yang baik dengan dinas di daerah 0.02 2 0.04 

  Satu-satunya balai khusus kerajinan dan batik  0.03 3 0.09 

  SARANA DAN PRASARANA       

  
Ketersediaan sarana laboratorium yang 
terakreditasi 0.07 3 0.21 

  
Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi 
informasi 0.07 3 0.21 

  Ketersediaan sarana perpustakaan  0.06 1 0.06 

  DANA       
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FAKTOR  KOMPONEN BOBOT RATING B X R 

  Dana didukung oleh APBN dan PNBP 0.05 1 0.05 

  LAYANAN        

  
Ketersediaan berbagai jenis layanan kerajinan dan 
batik 0.03 2 0.06 

  Adanya sarana pemberian layanan publik 0.07 3 0.21 

  Pelayanan sudah menggunakan system informasi 
dalam pelayanan (website, SIL, sms gate) 

0.06 3 0.18 
  

 Memiliki lembaga layanan yang terakreditasi 
KAN (LSPro, LSSM, Lab Uji, kalibrasi ) 0.04 2 

0.08 
  

  JUMLAH 1   2.25 

 

Dari komponen sarana prasarana, ketersediaan sarana laboratorium dan teknologi 

informasi merupakan hal terpenting yang dapat menunjang pelaksanaan tupoksi 

balai.kondisi saat ini sudah cukup bagus dengan rating 3. 

Komponen dana yang didukung oleh dua sumber dana yaitu APBN dan PNBP 

merupakan hal yang memperkuat meskipun jumlah pagu anggaran balai masih dirasa 

kecil terutama dalam mendukung kegiatan litbang.  

Dari komponen layanan adanya sarana pelayanan publik merupakan hal terpenting 

yang dapat menunjang kinerja pelayanan balai. Kondisi saat ini sarana pelayanan publik 

balai sudah cukup bagus dengan rating 3. 

 

Tabel 29 Identifikasi Kelemahan  

 

 FAKTOR  
KOMPONEN BOBOT RATING NILAI 

 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDM       

Jumlah tenaga fungsional sedikit  0.08 -4 -0.32 

Kemampuan menyusun desain penelitian masih kurang  0.05 -2 -0.10 

Kemampuan dan kemauan menulis karya tulis ilmiah 
masih kurang 0.05 -2 -0.10 

Kerjasama dan koordinasi kerja belum maksimal   0.06 -3 -0.18 

Sistem pengkaderan SDM belum optimal  0.06 -2 -0.12 

ORGANISASI DAN PROSEDUR        

Pelaksanaan SOP belum optimal 0.03 -2 -0.06 

Jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi  dan lembaga 
litbang lain kurang  0.04 -3 -0.12 

Struktur organisasi belum optimal 0.02 -1 -0.02 

Pemberian reward dan punishment belum berjalan optimal 0.02 -2 -0.04 

Sistem evaluasi dan monitoring belum optimal 0.04 -3 -0.12 

Manajemen pengetahuan belum tersistem dengan baik  0.02 -3 -0.06 
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Belum menerapkan sistem ISO 9000 0.03 -2 -0.06 

SARANA DAN PRASARANA        

Pemanfaatan sarana belum optimal 0.05 -2 -0.10 

Penerapan aplikasi teknologi informasi belum optimal 0.04 -1 -0.04 

Ketersediaan sarana pendukung perkantoran belum 
optimal 0.06 -3 -0.18 

Kondisi ruangan kerja dan lay out belum optimal 0.03 -3 -0.09 

Pendataan sarana prasarana belum optimal  0.02 -2 -0.04 

DANA        

Jumlah besaran dana masih kurang 0.06 -2 -0.12 

Alokasi anggaran belum proporsional 0.04 -2 -0.08 

LAYANAN        

Kualitas hasil litbang belum optimal  0.06 -2 -0.12 

Daya terap hasil litbang belum optimal 0.06 -3 -0.18 

harga layanan kurang kompetitif 0.05 -2 -0.10 

Lingkup pengujian sebagian besar bukan merupakan SNI 
wajib 0.03 -2 -0.06 

  JUMLAH 1   -2.41 

 

Tabel 29 menunjukkan hasil identifikasi variabel kelemahan. Dari tabel terlihat 

bahwa jumlah tenaga fungsional merupakan hal paling penting dalam mendukung 

kinerja balai. Namun kondisi saat ini masih dinilai lemah dengan jumlah yang sedikit. 

Selain itu  jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi  dan lembaga litbang lain kurang, 

sistem evaluasi dan monitoring belum optimal, manajemen pengetahuan belum 

tersistem dengan baik, ketersediaan sarana pendukung perkantoran belum optimal, 

kondisi ruangan kerja dan lay out belum optimal, serta  daya terap hasil litbang belum 

optimal. 

Analisa faktor eksternal balai merupakan peluang ataupun tantangan yang dilihat 

dari kebijakan, pasar dan teknologi. Dari hasil penilaian peluang dan tantangan 

diperoleh nilai peluang sebesar 2.89 dan tantangan sebesar -2.65, dari nilai ini dapat 

terlihat bahwa balai memiliki peluang yang lebih besar daripada tantangan. Kebijakan, 

pasar dan teknologi merupakan ketiga faktor eksternal yang memberikan peluang bagi 

balai, sehingga balai harus dapat memanfaatkan peluang besar yang ada. 

 

 

 

 

 

Tabel 30 Identifikasi Peluang  
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FAKTOR  KOMPONEN BOBOT RATING NILAI 

PELUANG 

(OPPORTUNITY) 

KEBIJAKAN        

Adanya tuntutan mengenai peningkatan kandungan /muatan 
lokal pada produk lokal 

0.06 3 0.18 

Dukungan pemerintah pada pengembangan industri kreatif 0.07 4 0.28 

Adanya pengakuan UNESCO  mengenai batik Indonesia 0.06 3 0.18 

Adanya kebijakan pengembangan IKM dan Industri hijau 0.06 2 0.12 

Penerapan SNI wajib mainan anak 0.05 3 0.15 

PASAR      

Tuntutan pasar mengenai produk ramah lingkungan 0.05 2 0.10 

Tuntutan pasar akan produk yang memenuhi standar 
kualitas 0.1 3 0.30 

Munculnya keinginan sebagian daerah untuk memiliki batik 
dan kerajinan dengan motif khas daerah 

0.2 3 0.60 

Terbukanya pasar luar negeri untuk produk nasional 0.05 2 0.10 

Banyaknya potensi SDA di Indonesia yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan 0.1 3 

0.30 

TEKNOLOGI        

Kebutuhan IKM akan hasil litbangyasa kerajinan dan batik 
masih tinggi 0.09 4 0.36 

Produktifitas produksi IKM masih rendah 0.06 2 0.12 

Semakin meluasnya pengguna internet di kalangan IKM 
Indonesia 0.05 2 0.10 

  JUMLAH 1   2.89 

 

Tabel 30 menunjukkan identifikasi peluang. Dari hasil penilaian didapatkan hasil bahwa 

kebutuhan IKM akan hasil litbangyasa kerajinan dan batik yang masih tinggi merupakan 

peluang terbesar terkait dengan tupoksi balai, selain itu adanya dukungan pemerintah pada 

pengembangan industri kreatif, adanya tuntutan mengenai peningkatan kandungan /muatan 

lokal pada produk lokal, adanya pengakuan UNESCO  mengenai batik indonesia, adanya 

kebijakan pengembangan ikm dan industri hijau, serta produktifitas produksi IKM masih 

rendah. 
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Tabel 31 Identifikasi Tantangan  

FAKTOR  KOMPONEN BOBOT RATING NILAI 

TANTANGAN 

(THREAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEBIJAKAN        

Kebijakan pasar bebas dengan negara-negara 
lain menuntut produk yang berdaya saing dari 
produk Indonesia 

0.1 -3 -0.30 

Adanya pergantian pimpinan daerah yang 
cepat sehingga kontinuitas kerjasama juga 
terhambat  

0.05 -2 -0.10 

Ketergantungan IKM pada bantuan masih 
besar 0.05 -3 -0.15 

Rendahnya sinergi kebijakan antar 
stakeholders pengembangan IKM 0.2 -3 -0.60 

PASAR       

Serbuan produk tekstil dan kerajinan dari luar 
negeri 0.1 -3 -0.30 

Kondisi ekonomi yang fluktuatif yang 
mempengaruhi usaha IKM 0.1 -2 -0.20 

Banyaknya lembaga litbang sejenis 
0.1 -2 -0.20 

 

TEKNOLOGI        

Sinergi kegiatan litbang masih rendah baik 
dalam lingkup kemenperin maupun secara 
nasional 0.2 -3 -0.60 

Kemauan dan kemampuan IKM dalam 
menerapkan teknologi tepat guna masih 
rendah 0.1 -2 

-0.20 

  JUMLAH 1   -2.65 
 

Tabel 31 menunjukkan hasil identifikasi tantangan. Dari tabel terlihat bahwa item sinergi 

litbang yang masih rendah baik dalam lingkup Kemenperin maupun secara nasional, dan 

rendahnya sinergi kebijakan antar stakeholders pengembangan IKM serta rendahnya 

sinergi kebijakan antar stakeholders pengembangan IKM merupakan item-item yang 

memberikan tantangan besar bagi balai.  

 

Dari hasil perhitungan nilai faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, 

kemudian dicari titik perpotongan dari masing-masing faktor. 
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Gambar 6 Grafik Posisi Balai 

 

Gambar 6 berikut menggambarkan titik perpotongan yang menggambarkan posisi balai 

secara keseluruhan dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan 

sumbu X merupakan sumbu kekuatan-kelemahan dan sumbu Y merupakan sumbu 

peluang-tantangan. Titik X adalah titik perpotongan dengan koordinat                      (-

0.017;0.24) atau berada di kuadran II. Berdasarkan penjelasan dari Paulus, 2011, pada 

kuadran ini tersedia peluang yang dapat dipakai untuk peningkatan kinerja, tetapi disisi 

internal perusahaan menghadapi masalah karena adanya kelemahan internal. Oleh 

karena itu, manajemen dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan masalah 

internal, agar dapat memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja dalam jangka 

panjang. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPPI 

Arah kebijakan dan strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan 

industri adalah  

1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju 

2. Peningkatan fasilitas penerapan teknologi dan perlindungan HKI 

3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri 

4. Pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis SNI 

lingkup industri 

5. Pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan kebijakan industri 

nasional (KIN) yang efektif  

6. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau 

7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di Industri   

 

Kebijakan BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah: 

1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju 

2. Peningkatan fasilitas penerapan teknologi dan perlindungan HKI 

3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri 

4. Peningkatan pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan SNI lingkup 

industri 

5. Peningkatan pengembangan kebijakan menuju usaha yang kondusif dan KIN yang 

efektif 

6. Peningkatan fasilitas pengembangan industri hijau 

7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di Industri 

 

Strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah : 

1. Mengembangkan jejaring dengan institusi kebijakan litbang dan teknologi 

terkemuka melalui organisasi internasional, kerangka kerjasama perdagangan bebas 

dan kemitraan dengan akademisi 

2. Mendorong pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan 

teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal 
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3. Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir 

4. Meningkatkan kompetensi SDM BPPI sesuai perkembangan IPTEK industri 

5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan LPK  

 

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBKB 

A. Arah Kebijakan BBKB 

Berdasarkan dari arah kebijakan industri nasional serta amanat UU No 3 tahun 2014 

tentang industri serta  kebijakan BPPI, maka arah kebijakan BBKB tahun 2015-2019 

adalah sebagai berikut : 

� Peningkatan penerapan hasil litbang BBKB  di industri 

� Peningkatan kualitas dan kuantitas litbang terapan yang memecahkan 

permasalahan industri (problem solving) 

� Peningkatan pelayanan publik 

� Peningkatan peran BBKB dalam meningkatkan kemampuan SDM industri 

kerajinan dan batik 

 

B. Strategi BBKB 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan maka 

BBKB menetapkan strategi implementasi yang disesuaikan dengan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan yang sudah dianalisa dalam analisa SWOT. 

Strategi yang diterapkan adalah berikut : 

a) Memfokuskan kegiatan litbang pada teknologi ramah lingkungan, berdasarkan 

permasalahan industri serta  pemanfaatan sumber daya lokal  

b) Meningkatkan penerapan hasil litbang di industri dengan penyebarluasan hasil 

litbang melalui berbagai sarana dan prasarana pemasaran dan kegiatan 

diseminasi 

c) Meningkatkan kerjasama dan jejaring dengan semua stakeholders terutama 

perguruan tinggi dan dinas daerah dalam mengembangkan industri kerajinan 

dan batik 

d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan SDM Balai, sarana 

dan prasarana litbang serta pelayanan public. 
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III.3.  KERANGKA KELEMBAGAAN 

A. Tugas Dan Fungsi BBKB 

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

di lingkungan Departemen Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Undustri 

(BPPI). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 

46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan 

dan Batik, BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, 

pengembangan, kerjasama, standardisasi, konsultansi, Rancang bangun dan 

perekayasaan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi 

industri kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 

BPPI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi: 

1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi 

bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan 

pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta 

rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan 

pencemaran industri. 

2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

informasi. 

3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk 

industri kerajinan dan batik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 

4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan kegiatan 

penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan 

penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik. 

5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB 

 

B. Struktur Organisasi BBKB 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 46/M-IND/6/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja BBKB terdiri dari: 

1. Bagian Tata Usaha 

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik 

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi 

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 7 Struktur Organisasi BBKB 

Tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Bagian Tata Usaha  

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif 

kepada semua unsur di lingkungan BBKB. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan program, evaluasi  dan laporan;  

b. Pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara; 

c. Perencanaan, pengembangan dan  pelaksanaan urusan kepegawaian; 

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, 

keamanan, serta urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan 

2. Bidang Pelayanan Jasa Teknik 

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, 

kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Bidang 

Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi : 
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a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak 

kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar; 

b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan 

c.  pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan 

perpustakaan. 

3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi 

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan 

perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana 

kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB, serta penyusunan dan 

penerapan standar produk industri kerajinan dan batik. Bidang Sarana Riset dan 

Standardisasi menyelenggarakan fungsi :  

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kerajinan; 

b. perencanaan, penelitian dan pengembangan batik; dan 

c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan,  penerapan, dan revisi 

standar di bidang industri kerajinan dan batik. 

4. Bidang Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi 

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan 

pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kerajinan dan 

batik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan 

Kalibrasi menyelenggarakan fungsi : 

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

produk industri kerajinan dan batik, melakukan evaluasi hasil pengujian, 

menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan 

pengujian produk industri kerajinan dan batik; 

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

keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, 

penyusunan dan penerbitan sertifikat serta memelihara sistem sertifikasi; 

c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan 

peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, 

melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan 

kalibrasi 
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5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih teknologi 

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang 

bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. 

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri kerajinan 

dan batik; 

b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri kerajinan 

dan batik; 

c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan 

industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN  

KERANGKA PENDANAAN 

  

IV.1.  TARGET KINERJA 

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk 

tahun 2015-2019 maka BBKB merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan arah 

kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan untuk meningkatkan 

peran litbang BBKB dalam mengembangkan industri kerajinan dan batik, meningkatkan 

kualitas layanan publik kepada pelaku usaha industri dan masyarakat, meningkatkan 

kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis balai dapat 

tercapai. Matrik pada tabel 4.1 berikut menjelaskan sasaran dan target kinerja yang 

direncanakan akan dicapai pada periode 2015-2019. 

Tabel 32 Matrik Sasaran dan Target Kinerja 2015-2019 (perbaikan setelah evaluasi) 

 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 

 

TARGET 

 

      2015 2016 2017 2018 2019 

 
Meningkatnya Efisiensi 
Industri dakam Rangka 
Mendorong Daya Saing 
Industri 

Peningkatan efisiensi perusahaan 
industri yang memanfaatkan produk 
inovasi/paten hasil litbangyasa      

1 
Meningkatnya penguasaan 
Teknologi Industri Kerajinan 
dan Batik  
 

Perusahaan industri/badan usaha yang 
memanfaatkan produk inovasi hasil 
litbangyasa  
 

2 3 3 3 4 

Rasio hasil litbangyasa yang mencapai TRL 
6 dibandingkan jumlah Litbangyasa yang 
dilaksanakan pada tahun berjalan  
 

6 6 3 3 4 

Rasio paket teknologi/konsultasi yang 
berhasil memecahkan masalah industri 
dibandingkan dengan total jumlah 
permintaan jasa problem solving dari 
industri pada tahun berjalan 

     

2 Meningkatnya   litbang dan 
perekayasaan yang 
menyelesaikan 
permasalahan IKM 
(problem solving) 

Jumlah perekayasaan dan litbang yang 
memecahkan permasalahan teknis 
IKM 2 3 2 3 3 
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 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 

 

TARGET 

 

      2015 2016 2017 2018 2019 

3 Meningkatnya 
pengembangan desain 
produk kerajinan dan batik 

Jumlah pengembangan  desain  

 1 1 1 1 

5 Terwujudnya sarana riset 
terapan dan standar 

Jumlah Kajian Standar 

1 1 1 1 1 

Jumlah litbang unggulan  

2 2 2 3 3 

6 Meningkatnya Populasi 
Industri Kerajinan dan 
Batik 

Jumlah inkubator industri 
  1 1 1 

Jumlah fasilitasi HaKI 1 2 12 14 16 

 Meningkatnya layanan 
pengujian, kalibrasi dan 
sertifikasi produk 

Pertumbuhan jumlah ruang lingkup 10% 5% 5% 5% 10% 

Peningkatan jumlah peralatan uji dan 
kalibrasi serta sarana penunjang 
sertifikasi 

- - 2 1 2 

4 
Meningkatnya layanan Jasa 
Teknis Kepada Industri 
Kerajinan dan Batik  

Indeks Kepuasan masyarakat 
3 3.5 3.6 3.7 3.8 

Penambahan jumlah layanan 1 1 1 1 1 

Peningkatan jumlah peminta jasa 5% 5% 6% 7% 10% 

Peningkatan jumlah masyarakat yang 
dilatih  

1700 1,800 1,600 1,700 1,850 

Peningkatan jumlah sampel 10% 10% 10% 15% 15% 

Peningkatan Jumlah kerjasama 
litbangyasa 

4 5 2 2 3 

  Peningkatan Produktifitas Wirausaha 
bidang Kerajinan dan Batik yang 
menerapkan hasil BBKB 

0 0 0 5% 5% 

  yaitu meningkatnya tingkat pelayanan 
yang tepat waktu 

  80% 85% 90% 
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 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 

 

TARGET 

 

      2015 2016 2017 2018 2019 

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 

9 Meningkatnya  kinerja 
pemasaran, layanan 
kerjasama teknis dan 
teknologi informasi  

Jumlah KTI yang dipublikasikan di 
media terakreditasi  

10 12 12 12 12 

Peningkatan Jumlah sarana pelayanan  1 1 1 1 1 

Peningkatan jumlah penggunaan 
aplikasi dalam proses bisnis balai  

1 1 1 1 1 

10 Meningkatnya kompetensi 
dan integritas SDM Balai 

Peningkatan SDM Balai yang 
mengikuti pendidikan dan pelatihan 
dan mendapatkan sertifikat 

10% 5% 5% 10% 10% 

11 terwujudnya   sarana dan 
prasarana pegawai sesuai 
peraturan yang berlaku  

Peningkatan jumlah sarana dan 
prasarana pegawai 

10 
unit 

10 
unit 

10 
unit 

15 
unit 

15 
unit 

12 

 

 

 

 

Meningkatnya Penerapan 
Reformasi Birokrasi  Persentase dokumen keuangan yang 

diselesaikan tepat waktu 
100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase  perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan  yang diselesaikan tepat 
waktu  

100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya Nilai SAKIP Balai  77 85 90 92 95 

Meningkatnya penerapan ISO 9000 di 
balai  

100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP 
Satker 

- - - 3,2 3,6 

 

Program aksi untuk mencapai kinerja tahun 2015-2019 tersebut adalah sebagai berikut:  

 

1) Program Penelitian dan pengembangan kerajinan dan batik yang berwawasan 

lingkungan dan berbasis sumber daya lokal 

Program ini bertujuan untuk mencapai sasaran menghasilkan litbang yang siap 

diterapkan. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya jumlah litbang 

yang siap diterapkan meliputi hasil litbang serat alam, zat warna alam, green 
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product, dan perekayasaan proses dan alat tepat guna yang siap diterapkan.  

Penelitian dan pengembangan teknologi yang siap diterapkan yang diukur dari 

beberapa kriteria diantaranya model atau prototype telah diuji dalam lingkungan 

yang relevan, hasil litbang dengan nilai teknometer minimal skala 6, sudah terdapat 

tekno ekonomi dan studi kelayakannya. 

 

2) Program Penerapan Hasil Litbang di Industri  

Program ini bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya  penerapan hasil 

litbang dan perekayasaan teknologi oleh industri. Indikator kinerja dari program ini 

adalah meningkatnya jumlah litbang yang sudah diterapkan di industri. Program 

dilaksanakan melalui kegiatan penerapan hasil litbang tahun-tahun sebelumnya, 

dengan melengkapi persyaratan bahwa hasil litbang tersebut telah diterapkan pada 

dunia usaha/ industri, sudah ada bukti kerja sama/MoU, dan hasil litbang terebut 

telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut.  

 

3) Program Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan teknologi guna 

meningkatkan produktifitas dan efisiensi produksi kerajinan dan batik  

Program ini bertujuan untuk membantu IKM mengatasi permasalahan teknis 

sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi produksinya. Indikator 

kinerja dari program ini adalah meningkatnya hasil perekayasaan dan litbang yang 

mampu memecahkan permasalahan IKM terutama permasalahan inefisiensi, 

kualitas dan produktifitas yang rendah.  

 

4) Program Pengembangan desain batik dan kerajinan di setiap zona wilayah RI 

Program ini bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengembangan desain 

produk kerajinan dan batik. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya 

jumlah pengembangan dan trend desain kerajinan dan batik. Diharapkan dari 

program ini akan tercipta desain-desain baru yang dapat digunakan perajin sebagai 

acuan dalam menciptakan produk yang sedang menjadi trend di pasar. Selain itu 

desain yang mengangkat budaya lokal akan dapat menambah kekhasan daerah 

tersebut. 

 

5) Program Pengembangan kemampuan sistem pelayanan publik dalam bidang 

kerajinan dan batik  
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Program ini bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan 

publik kepada pelaku usaha industri dan masyarakat. Indikator dari program ini 

adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik, yang dilakukan melalui 

kegiatan pengembangan kerjasama dan pengelolaan pelanggan dengan indikator 

sebagai berikut: 

� Indeks kepuasan masyarakat 

� Penambahan jumlah layanan 

� Peningkatan jumlah peminta jasa 

� Peningkatan Jumlah masyarakat yang dilatih 

� Peningkatan jumlah sampel 

� Peningkatan Jumlah kerjasama litbangyasa 

� Peningkatan Produktifitas Wirausaha bidang Kerajinan dan Batik yang 

menerapkan hasil BBKB 

 

6) Program Pengembangan manajemen pengetahuan dan standardisasi. 

Program ini untuk mewujudkan tercapainya terwujudnya sarana riset terapan dan 

standar yang dapat menjadi awal dari penelitian lanjutan, selain itu dapat 

meningkatkan kualitas manajemen litbang dan standardisasi kerajinan dan batik. 

 

7) Program pengembangan inkubasi dan perlindungan hasil litbang 

Indikator program ini adalah meningkatnya sistem alih teknologi melalui inkubasi 

dan pengakuan litbang balai melalui HKI. Kegiatan dalam rangka mencapai 

indikator program ini adalah melalui kegiatan pembentukan inkubator teknologi 

dan peningkatan fasilitasi HaKI 

 

8) Program pengembangan sistem dan kapasitas lembaga pengujian, kalibrasi 

dan sertifikasi 

Indikator kinerja program adalah terpelihara dan meningkatnya kelembagaan 

akreditasi laboratorium pengujian, kalibrasi dan sertifikasi dan meningkatnya 

pertumbuhan ruang lingkup. Kegiatan dilakukan melalui pengelolaan laboratorium 

baik dari sisi manajemen sehingga tetap memenuhi syarat akreditasi maupun dari 

sisi peralatan sarana dan prasarana, dengan melakukan pengadaan peralatan utama 

maupun pendukung. 

 

9) Program pengembangan sistem kerjasama, pemasaran dan informasi  
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Indikator kinerja program adalah terciptanya sistem pemasaran dan layanan yang 

komprehensif melalui kegiatan-kegiatan publikasi, pemasaran, kerjasama teknis 

dan penggunaan sistem informasi. Indikator kegiatan dituangkan sebagai berikut:  

� Jumlah KTI yang dipublikasikan di media terakreditasi 

� Peningkatan jumlah sarana pelayanan 

� Peningkatan jumlah penerapan aplikasi pada proses bisnis balai 
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10)  Program Peningkatan kemampuan teknis, manajemen dan integritas SDM 

Indikator dari program ini adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM 

Balai yang akan dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pelatihan teknis 

dan manajemen serta pengembangan sistem kepegawaian 

 

11) Program Pengadaan sarana prasarana laboratorium dan penunjang 

Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas 

sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi melalui pengadaan sarana 

dan prasarana serta pengelolaan sistem BMN  

 

12) Program Perencanaan, penggunaan dan pengendalian keuangan yang efektif 

dan efisien 

Indikator program adalah meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan balai 

melalui penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, selain itu juga sistem 

keuangan yang mampu mendorong penyerapan keuangan yang tepat sasaran dan 

tepat waktu  

 

13) Program Perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang sistematis dan 

terkoordinasi 

Indikator program adalah meningkatnya kinerja SAKIP (Sistem Akuntabilitas 

Instansi pemerintah) yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi  dan 

pelaporan kegiatan balai melalui penyusunan rencana strategis dan teknis, 

penetapan rencana kinerja, perjanjian kinerja, evaluasi triwulan dan pelaporan 

kegiatan. 

 

14) Program Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9000 

Program ini memiliki indikator meningkatnya penerapan ISO 9001:2008 pada 

layanan jasa di BBKB. Pada tahun 2014 telah disusun dokumen dan diajukan untuk 

mendapatkan sertifikasi ISO dan pada awal tahun 2015 sudah mendapatkan 

sertifikasi ISO sehingga diharapkan mulai pada tahun 2015 penerapan ISO sudah 

dilaksanakan secara lebih baik. 

 

15) Program Penerapan Reformasi Birokrasi 
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Program ini memiliki indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP). Dengan adanya program ini diharapkan akan terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang professional memiliki kapasitas hokum, 

transparan dan kredibel. 

 

 

IV.2.  KERANGKA PENDANAAN 

 

Pendanaan kegiatan BBKB berasal dari dua sumber yaitu dana rupiah murni (RM) dan 

dana PNBP. Perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah dan matrik lengkap 

ada pada lampiran  
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Tabel 33 Kerangka Pendanaan Program 2015-2019 

Program / 

Kegiatan 

Sasaran Program (outcome) /  

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator 

Alokasi (Rp Juta) 
Unit Organisasi 

Pelaksana 
K/L-N-B-NS-BS 

2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

          

PENELITIAN 

DAN 

PENGEMBANGA

N TEKNOLOGI 

KERAJINAN DAN 

BATIK 

 

43,538.83 125,082.11 138,378.49 145,000.22 149,957.12 

BALAI BESAR 

KERAJINAN DAN 

BATIK 

 

 Meningkatnya litbang dan teknologi industri  555.002  7,600.000  9,725.080  10,045.000  11,850.000   

 - Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 
(jumlah litbang) 

 377.850  932.840  1,019.408  1,230.000  1,520.000 
  

 - Jumlah hasil litbang yang telah 
diimplementasikan 

 94.052  200.000  300.000  500.000  600.000 
  

 - Terwujudnya Science Park (paket 
teknologi) 

     
  

 Rekayasa Teknologi Industri  113.180  3,500.000  3,000.000  2,500.000  2,000.000   

 - jumlah hasil riset yang menyelesaikan 
masalah industri (jumlah riset) 

 114.180  3,500.000  3,000.000  2,500.000  2,000.000 
  

 Meningkatnya pengembangan desain produk 
kerajinan dan batik 

  100.000  200.000  250.000  300.000 
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Program / 

Kegiatan 

Sasaran Program (outcome) /  

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator 

Alokasi (Rp Juta) 
Unit Organisasi 

Pelaksana 
K/L-N-B-NS-BS 

2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 - Jumlah pengembangan  desain    100.000  200.000  250.000  300.000   

 Meningkatnya layanan jasa teknis kepada 

industri 
1,376.14 2,977.85 3,297.00 3,612.61 3,983.56 

  

 - Meningkatnya permintaan jasa (persen) 176.266  728.798  793.197  986.178  986.178   

 - Meningkatnya kepuasan pelanggan 
(indeks) 

19.125  225.145  277.505  177.505  177.505 
  

 - Penambahan jumlah layanan 176.266 276.266  303.893  334.282  367.710   

 - Peningkatan jumlah masyarakat yang 
dilatih  

382.95 582.95  641.245  705.370  775.906 
  

 - Peningkatan  jumlah sampel 404.277 604.277  664.705  731.175  930.350   

 - Peningkatan Jumlah kerjasama 
litbangyasa 

131.5 414.658  456.124  501.736  551.910 
  

 - Ketepatan waktu layanan 85.756 145.756  160.332  176.365  194.001   

 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT 93.0 23,400.0 24,600.0 25,700.0 26,800.0   

 - Jumlah alat penelitian dan pengujian 
(unit) 

 20.15  17,606.37  18,227.00  18,689.70  19,088.67 
  

 - Tersedianya Gedung Laboratorium 
Litbang dan Pengujian yang layak (m2) 

 72.850  5,793.635  6,372.999  7,010.298  7,711.328 
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Program / 

Kegiatan 

Sasaran Program (outcome) /  

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator 

Alokasi (Rp Juta) 
Unit Organisasi 

Pelaksana 
K/L-N-B-NS-BS 

2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Penguatan Kelembagaan 837.1 4,096.8 4,150.0 3,750.0 3,550.0   

 - Peningkatan Kompetensi SDM (orang)  112.543  446.339  490.973  451.973  451.973   

 - terwujudnya   sarana dan prasarana 
pegawai sesuai peraturan yang berlaku 

160.496  1,290.745  1,290.745  835.437  490.161 
  

 - Meningkatnya kinerja manajemen 
internal 

45.75  70.325  70.325  70.325  70.325 
  

 - Terakreditasinya lembaga sertifikasi dan 
penilaian kesesuaian (sertifikat) 

39.045 528.798 528.798 501.798 501.798 
  

 - Jumlah promosi dan publikasi balai 
(event) 

40  150.000  150.000  130.000  130.000 
  

 - Peningkatan Kemampuan Sistim 
Informasi Publik (SIM) 

30 250 250 200 200 
  

 - Tersusunnya program dan pelaporan 
(dokumen) 

50  75.47  75.47  75.47  75.47 
  

 - Jumlah HKI (jmlh usulan paten)  25.000  30.000  30.000  30.000  30.000   

 - Jumlah KTI yang dipublikasikan di 
media terakreditasi 

 31.500  35.200  35.200  35.200  35.200 
  

 - peningkatan SDM balai yang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan dan 
mendapatkan sertifikat  

 93.543  446.339  446.339  446.339  446.339 
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Program / 

Kegiatan 

Sasaran Program (outcome) /  

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator 

Alokasi (Rp Juta) 
Unit Organisasi 

Pelaksana 
K/L-N-B-NS-BS 

2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 - Persentase dokumen keuangan yang 
diselesaikan tepat waktu  

 53.496  547.393  547.393  547.393  633.269 
  

 -  Persentase  perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan  yang diselesaikan tepat waktu 

 68.496  40.196  40.196  156.070  156.070 
  

 -  Meningkatnya Nilai SAKIP Balai  57.231  150.000  151.566  216.000  259.200   

 - Meningkatnya penerapan ISO 9001:2008 
di balai 

 30.000  36.000  43.000  54.000  70.200 
  

 - Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP 
Satker 

- - - 30.000 20.000 
  

 Layanan Perkantoran 18,358.3 22,000.0 27,200.0 29,700.0 30,935.0   

 - Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai 
sesuai dengan peraturan berlaku (bulan) 

 13,659.562  15,177.292  16,863.658  18,550.0238  20,405.0260 
  

 - Terlaksananya pelayanan operasional 
rutin dan perkantoran  yang optimal 
(bulan) 

 4,698.732  6,822.708  10,336.342  11,149.976  10,529.974 
  

 Sarana dan Prasarana Perkantoran 955.5 4,200.0 2,440.0 2,200.0 850.0   

 - Tersedianya kebutuhan Kendaraan 
Operasional yang dapat diandalkan dan 
menunjang tupoksi (unit) 

 400.000    500.000  400.000 
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Program / 

Kegiatan 

Sasaran Program (outcome) /  

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator 

Alokasi (Rp Juta) 
Unit Organisasi 

Pelaksana 
K/L-N-B-NS-BS 

2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 - Tersedianya kebutuhan alat pengolah 
data dan komunikasi  (unit)  

 105.500  116.050  127.655  140.420  93.363 
  

 - Tersedianya peralatan perkantoran (unit)  125.000  137.500  151.250  166.375  105.500   

  Peningkatan Jumlah sarana pelayanan  67.9 3,663.6 1,850.0 1,051.0 0.0   

  Peningkatan jumlah penggunaan aplikasi 
dalam proses bisnis balai  

 50.250 55.275 60.803 66.883 41.571 
  

   Peningkatan jumlah peralatan uji dan 
kalibrasi serta sarana penunjang 
sertifikasi 

108.43 119.273 131.2 144.32 108.43 
  

  Peningkatan jumlah sarana dan prasarana 
pegawai 

98.45 108.295 119.125 131.037 101.141 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana strategis Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) 2015-2019 reviu V ini 

disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Badan 

Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dasar dilakukan reviu adalah adanya 

penyesuaian-penyesuaian target terkait dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan 

penyesuaian kebijakan, Renstra ini sebagai arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi BBKB 2015-2019 yaitu menjadi 

pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya alam lokal serta 

penyedia layanan teknis kerajinan dan batik yang terkemuka, dengan misi sebagai berikut:  

1) Meningkatkan kualitas litbang bahan baku, proses dan desain produk yang ramah 

lingkungan dan berbasis sumber daya lokal 

2) Mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya 

3) Meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi tepat guna bagi industri kerajinan 

dan batik 

4) Mewujudkan pelayanan  yang efisien, efektif, berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan 

5) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia yang profesional 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusun peta strategi yang 

merumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019. Sasaran–

sasaran tersebut berorientasi pada outcome dan guna pemenuhan harapan stakeholders. 

Sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri   

2. Meningkatnya penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik 

3. Meningkatnya pengembangan desain produk kerajinan dan batik  

4. Meningkatnya sarana riset terapan dan standar  

5. Meningkatnya Populasi Industri Kerajinan dan Batik  

6. Meningkatnya layanan Jasa Teknis Kepada Industri Kerajinan dan Batik  

7. Meningkatnya kompetensi dan integritas SDM Balai  

8. terwujudnya   sarana dan prasarana pegawai sesuai peraturan yang berlaku  
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9. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi 

 

Pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut dilakukan melalui penetapan arah 

kebijakan BBKB dalam periode 2015-2019 yaitu peningkatan penerapan hasil litbang BBKB 

di industri, peningkatan kualitas dan kuantitas litbang terapan dan standar, peningkatan 

pelayanan publik, peningkatan peran bbkb dalam meningkatkan kemampuan SDM industri 

kerajinan dan batik.  

 

Arah kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam matrik program, kegiatan dan 

target yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan. Matrik tersebut digunakan sebagai alat 

evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Renstra BBKB 2015-2019 

dapat dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan kebijakan perindustrian dan kebijakan 

terkait. Renstra ini diharapkan dapat selalu jadi panduan, acuan dan arah dalam pelaksanaan 

kegiatan setiap tahunnya selama kurun waktu 2015-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


