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PENGANTARREDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, historical
book Balai Riset dan Standardisasi Palembang
dapat diselesaikan. Historical book ini
merupakan salah satu cara untuk mengenang
seluruh kegiatan dan transformasi Baristand
Industri Palembang sejak tahun 1972 hingga
saat ini. Tim redaksi berterima kasih kepada
seluruh narasumber, pegawai purnabakti dan
pegawai aktif yang banyak membantu dalam
proses pengumpulan data dan penerbitan
historical book ini. Besar harapan kami,
dengan terbitnya buku ini dapat menginspirasi
dan memotivasi pegawai dalam pengembangan
Balai Industri Palembang. Tak lupa redaksi
meminta maaf apabila banyak sejarah yang
belum tertuang dalam buku ini dan kami
mengharap kritik, saran dari berbagai pihak
demi kemajuan dan perbaikan historical book
untuk edisi selanjutnya.
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Prakata
Kepala BPPI
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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas perkenan-Nya telah terbit buku Inovasi
Untuk Negeri sebagai bukti kiprah perjalanan Baristand
Industri Palembang dalam mendukung pembangunan
industri di Indonesia. Saya menyambut baik dan mendukung
terbitnya buku Inovasi Untuk Negeri ini. Keberadaan buku
ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada
para pendiri Balai dan sesepuh kita. Selain itu, diharapkan,
buku ini dapat menjadi salah satu rekam jejak yang dapat
menjadi acuan bagi semua pihak, terutama terkait sejarah
dan kiprah Baristand Industri Palembang.

Baristand Industri Palembang tidak lagi hanya dikenal
sebagai salah satu unit litbang dan pelayanan publik
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semata; namun
juga sebagai salah satu institusi yang ikut berjuang
membangun bangsa dan menjadikan kehidupan menjadi
lebih baik. Tahun 2019 ini, Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) sebagai unit think tank
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memasuki
usia nya yang ke-39 tahun. Sebagai lembaga think tank,
BPPI menyelenggarakan fungsi sebagai perumus, eksekutor
dan evaluator terhadap penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program penelitian, pengkajian, pengembangan,
dan promosi di bidang Industri. Selain itu, BPPI juga
menyelenggarakan fungsi sebagai penyedia layanan jasa
teknis kepada masyarakat seperti pengujian, kalibrasi,
sertifikasi produk, inkubasi industri dan layanan jasa teknis
lainnya. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut,
BPPI memiliki 29 unit satuan kerja yang tersebar dari Aceh
hingga ke Ambon, yang membuatnya menjadi salah satu
organisasi terbesar di Kemenperin.

Sebagai organisasi, BPPI telah mengalami beberapa kali
perubahan nama; mengikuti dinamika dan perkembangan
zaman, mulai dari saat bernama Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri dan Perdagangan (BPPIP),
kemudian bertransformasi menjadi Badan Pengkajian
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), dan
kemudian berubah lagi kembali menjadi Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI) hingga saat ini.

Jika menilik sejarah, ternyata beberapa unit BPPI sudah
berdiri jauh sebelum BPPI dibentuk. Beberapa berdiri
semenjak Indonesia belum merdeka dan masih bernama
Hindia Belanda, beberapa lagi berdiri di jaman perjuangan
kemerdekaan, dimana Baristand Industri Palembang adalah
salah satunya yang berdiri pada tahun 1980 dengan nama
Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Palembang yang
lebih dikenal dengan Balai Industri Palembang (BIPA). Balai
ini didirikan bertujuan untuk melayani masyarakat di bidang
litbang dan pengujian, kemudian beberapa kali berganti nama
menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan
Perdagangan pada tahun 2002, kemudian menjadi Balai Riset
dan Standardisasi Industri Palembang pada tahun 2006 yang
kemudian menjadi nama resmi hingga saat ini.

Saya berharap, kehadiran buku ini tidak hanya menjadi
warisan atau legacy yang berisikan jejak kebanggaan dan
kejayaan Baristand Industri Palembang di masa lalu semata,
namun hendaknya juga dapat menjadi reminder (pengingat)
yang dapat menggelorakan semangat untuk terus berkarya
dalam menghasilkan karya yang inovatif dan terdepan serta
dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,
terutama di bidang industri.
Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi kita
semua untuk dapat berbuat yang terbaik bagi Indonesia.

Jakarta,   Agustus 2019

Dr. Ir. Ngakan Timur Antara
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri



Puji syukur kehadirat Allah SWT buku kilas
balik Balai Riset dan Standardisasi (Baristand)
Industri Palembang dapat diterbitkan. Buku ini
menggambarkan perjalanan Baristand Industri
Palembang sejak tahun 1972 hingga saat ini.
Berbagai cerita mengenai tranformasi,
pengabdian, pelayanan, peningkatan
kompetensi dan kontribusi Litbang dan IPTEK.

Buku ini akan membawa pembaca untuk lebih
dekat dengan Baristand Industri Palembang.
Selama 39 tahun ini Baristand Industri
Palembang juga aktif dalam pengembangan
produk sumber daya alam di Sumatera Selatan.

Kepala Balai berterima kasih kepada seluruh
narasumber, pensiunan dan pegawai aktif yang
banyak membantu dalam proses pengumpulan
data dan penerbitan buku sejarah Balai Riset
dan Standardisasi Palembang.

Mungkin ada banyak kejadian penting dalam
buku ini, akan tetapi tidak mengurangi isi dan
kiprah berkembangnya Baristand Industri
Palembang. Sejalan dengan revolusi industri 4.0
dan adanya green campaign, edisi pertama dari
buku sejarah Baristand Industri Palembang ini
akan diluncurkan juga melalui versi e-book.

Kami senantiasa menerima masukan, kritik dan
saran dari berbagai pihak untuk perbaikan
historical book edisi selanjutnya. Besar harapan
kami dengan terbitnya buku ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.

Kata Pengantar

Kepala Baristand 

Industri Palembang
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Palembang,   Agustus 2019

Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang
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Ir. K.Y. Wassil yang pada saat itu juga adalah
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera
Selatan. Di tahun 1978, laboratorium ini
berubah nama menjadi Proyek Laboratorium
Pengembangan dan Penelitian Industri dan
dipimpin oleh Bapak Iskandar Sabirin dan
Bapak Rivai Nawawi selaku sekretaris proyek.
Proyek ini telah melakukan kegiatan penelitian
dan pengembangan bidang makanan dan
minuman. Lokasi gedung laboratorium Kanwil
pertama di Jl Kapten A Rivai No. 92

Palembang, yang cukup strategis di wilayah
pemerintahan provinsi Sumatera Selatan.
Perjalanan Proyek Laboratorium Penelitian dan
Pengembangan Industri terhenti dengan
terbitnya surat keputusan Menteri Perindustrian
dengan nomor 357/M/SK/8/1980 yang
menyatakan berdirinya Balai Industri yang
disebut dengan Balai Penelitian dan
Pengembangan Industri (Balai Industri
Palembang).

Transformasi Lab. Kanwil Menjadi
Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Palembang 
(1972-1980)

Berawal dari Laboratorium
Kantor Wilayah (Kanwil)
Perindustrian Provinsi Sumatera
Selatan, Baristand Industri
Palembang memiliki sejarah
yang cukup panjang sampai
akhirnya sampai di titik sekarang
ini. Pada tahun 1972,
Laboratorium Kanwil
Perindustrian Provinsi Sumatera
Selatan didirikan untuk
melakukan beberapa pengujian
pada makanan dan minuman,
dibawah pimpinan Bapak
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Setelah lima tahun berdiri dan menjalankan
tugas-tugas pemerintahan di bidang pelayanan
publik khususnya bidang industri. Saat itu
Balai Industri Palembang sudah melakukan
beberapa analisa kimia, seperti kimia
anorganik untuk pengujian air dan analisa
mikrobiologi.

Pada tahun 1985 pengujian limbah tidak hanya
pada sungai Musi saja, namun sudah meluas
ke limbah pabrik khususnya industri
pengolahan karet. Fokus penelitian dan
pengembangan meliputi asam cuka, garam,
bata, genteng, tanah liat, dan kayu.

Lokasi balai yang terletak berdekatan dengan
kantor berita Sriwijaya Post pada saat itu
memberikan keuntungan bagi balai untuk
bekerja sama dengan media dan dapat
berpromosi melalui media lewat artikel-artikel
berita yang ditulis oleh para awak media.
Balai Industri Palembang saat itu berperan
aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten misalkan kegiatan pameran
tahunan.

1985 Mulai Berperan Aktif Dalam 

Litbang dan Pengujian
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Tahun 1989, Peran Balai Industri Palembang
yang cukup fenomenal meliputi investigasi
kejadian luar biasa tercemarnya pangan yang
beredar di Palembang. Pada saat itu, peneliti
berperan aktif dalam mencari akar penyebab
masalah sekaligus memberikan solusi
penyelesain masalah produk pangan. Pada
tahun berikutnya, Balai Industri Palembang
berperan cukup aktif dalam inspeksi produk
makanan beredar seperti mie, garam, produk
pangan lainnya dan sekaligus melakukan
pengujian sesuai dengan Standard Industri
Indonesia (SII).
Tahun 1993, Balai Industri Palembang juga
membantu dalam menyelesaikan
permasalahan alat pengolahan gambir yang
kurang efisien dan efektif.

1989 Mulai Berperan
Dalam Problem Solving Industri
Di Sumatera Selatan

Tahun 2004, Balai Industri Palembang
dibawah kepemimpinan Dr. Ir. Ngakan Timur
Antara merancang bangun alat pengolahan
gambir skala IKM dan digunakan pada industri
pengolahan gambir di Pulau Kundur Provinsi
Riau.

Pada waktu itu, PT Semen Baturaja
menggandeng Balai Industri Palembang
sebagai konsultan teknologi di Kabupaten
Musi Banyuasin. Hingga saat ini, keahlian
teknis rancang bangun terus dikembangkan
misal alat pengering buah, alat pembuat sari
buah, alat pengering kerupuk kempelang, alat
colet warna batik, dan rekayasa alat
permesinan untuk mendukung penciptaan
teknologi tepat guna.

Pada tahun 2006, Balai Industri Palembang
sudah dapat melayani berbagai kebutuhan
konsultansi produk dan sistem manajemen
mutu perusahaan besar seperti PT PUSRI dan
PT Semen Baturaja.

Berbekal pengalaman ini, Baristand Industri
Palembang berkomitmen untuk meningkatkan
kemampuan dan kualitas layanan bagi
perusahaan nasional maupun multinasional.
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Tahun 1983, Balai Industri Palembang
mendapatkan bantuan dari United Nations
Industrial Development Organization
(UNIDO) berupa peralatan industri
pengolahan kayu dan peralatan industri
pengolahan batu bata. Peralatan tersebut terdiri
dari peralatan produksi dan peralatan uji. Saat
itu Balai Industri Palembang berperan dalam
pelaksanaan pengelolaan alat industri
pengolahan kayu, genteng dan batu bata di
wilayah Sumatera Selatan.

Peran Lembaga Internasional di 
Balai Industri Palembang - 1990

Total Organic Carbon Analizer (TOC), COD
Apparatus. Untuk meningkatkan perannya dalam
pemantauan lingkungan Baristand Industri
Palembang mendapatkan kendaraan untuk
sampling contoh. Berbekal alat tersebut
laboratorium uji mempunyai keunggulan
dibandingkan laboratorium lain di Sumatera
Selatan. Hal ini menambah kekuatan
laboratorium penguji untuk menghasilkan hasil
uji yang valid dan presisi. Sehingga, menjadi
laboratorium andalan yang digunakan oleh
industri untuk menguji bahan baku, produk jadi
dan limbah pencemaran lingkungan.

Pada tahun 1995 akhir, GTZ Jerman
memberikan alat uji labotatorium lingkungan
meliputi Atomic Absorption Spectro-

photometer (AAS),
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Kiprah Peningkatan Kompetensi
SDM Industri Sejak1990  
Pelayanan untuk dunia industri juga dilakukan
untuk peningkatan kompetensi bagi dunia
industri. Pada tahun 1994, untuk mendukung
Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor :
192/M/SK/8/1994 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Penggunaan Tanda SNI pada Produk, Balai
Industri Palembang menyelenggarakan pelatihan
pengenalan dan penerapan SNI untuk industri
dari Sumatera Selatan, Jambi dan Riau.

Tahun 1993, Balai Industri Palembang mulai
melakukan inovasi bidang teknologi pembuatan
kain tenun dengan ATBM, sehingga dihasilkan
corak anyaman purun yang lebih beragam dan
corak yang lebih indah dari biasanya. Gayung
bersambut, pada tahun 1995 PT PUSRI
mengandeng Balai Industri Palembang untuk
menyelenggarakan pelatihan ATBM untuk
pengrajin tenun dan songket di Sumatera Selatan
selama kurang lebih 2 minggu.

Hingga, saat ini litbang tekstil di Balai Industri
Palembang senantiasa ditingkatkan untuk
inovasi material tekstil dan teknik pewarnaan.

Mengingat isu masalah makanan cukup
meresahkan masyarakat pada tahun 1990-an,
Balai Industri Palembang juga berkontribusi
untuk meningkatkan pengetahuan industri
pangan melalui pelatihan penerapan cara
berproduksi baik dan hazard analysis critical
control point.
Pelatihan lain yang juga mulai dirintis sejak
1994 adalah untuk bidang teknologi karet
kompon. Permasalahan yang nyata pada saat
itu adalah tingginya produksi crumb rubber
akan tetapi tidak diimbangi dengan hilirisasi
produk karet di Sumatera Selatan
Didukung dengan adanya fasilitas laboratorium
yang kompeten, peran peningkatan kompetensi
SDM industri semakin berkontribusi terhadap
kinerja industri.
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Sebagai Rujukan
Laboratorium Uji
Lingkungan

Dalam rangka PROKASIH (Program Kali
Bersih) sungai Musi dan pemantauan limbah air
industri di Sumatera Selatan, Balai Industri
Palembang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera
Selatan melalui SK No. 752/SK/XI/1989
tentang kewajiban bagi perusahaan / badan
untuk memeriksakan limbahnya pada
laboratorium yang ditunjuk salah satunya Balai
Industri Palembang. Tahun 1991, Balai Industri
Palembang bekerjasama dengan PT. Pertamina
dalam pemeriksaan limbah cair di lingkungan
PT. Pertamina Unit Pengolah di Sumatera
Selatan dan bekerjasama dengan GAPKINDO
Cabang Palembang dalam pemeriksaan limbah
Industri cair Crumb Rubber.

Pada tahun 1994 dengan Surat Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPEDAL) No. 11-0653/11/04/1994 tentang
pemberian rekomendasi untuk Balai Penelitian
dan Pengembangan Industri Palembang menjadi
Laboratorium Penguji Mutu Lingkungan
(Golongan I), termasuk Balai Industri
Palembang.

Selanjutnya, pada tahun 1994 dilaksanakan
kerja sama tentang pengujian air limbah dengan
beberapa perusahaan besar seperti PT. Pupuk
Sriwijaya, GAPKINDO, PT. Semen Baturaja,
PT. Djarum Mas Unggul, PT. Sanmaru Food
dan perusahaan lainnya.
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Sejak tahun 1993 hingga 1998, Balai Industri
Palembang berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pameran pembangunan yang
rutin dilaksanakan dalam memperingati HUT
Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan
Parkir Stadion Sriwijaya Palembang. Berbagai
hasil litbang yang dipamerkan pada saat itu
adalah alat pencetak kerupuk, alat kukusan,
batik tradisional Palembang, hasil litbang karet,
tenun tekstil, dan bahan bangunan dan beberapa
prototype produk hasil litbang lainnya.
Dalam menyemarakkan PON XVI Tahun 2004,
Baristand Industrri Palembang berperan aktif
dalam mengikuti pameran Teknologi Tepat
Guna yang diselenggarakan oleh Gubernur
Sumatera Selatan di Benteng Kuto Besak. Pada
saat teknologi yang dipamerkan adalah alat
pengolahan sari buah, kerupuk dan produk
pangan lainnya.
Baristand Industri Palembang selalu berperan
aktif sebagai peserta pameran pada internal
Kementerian Perindustrian, expo rubber and
plastics, expo otomotif, expo hasil hutan dan
litbang, pameran harteknas, expo Asian Games,
yang diselenggarakan oleh Kementerian
Perdagangan maupun Kementerian teknis
lainnya.
Baristand Industri Palembang juga ikut dalam
kegiatan Pameran Teknologi Tepat Guna
Nasional XIX Parigi Moutong di Provinsi
Sulawesi Tengah yang bertema “Dengan
membangun Indonesia melalui gelar Teknologi
Tepat Guna Nasional kita tingkatkan kreatif dan

inovasi desa dalam rangka mewujudkan
kemandirian desa dan kesejahteraan
masyarakat”. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 25 – 30 September 2017 dan dihadiri
oleh 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota di
seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini,
Baristand Industri Palembang memamerkan
prototype solid tyre untuk kursi roda pasien dan
inovasi produk alat kesehatan lainnya.
Tahun 2018, Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri Kementrian
Perindustrian Republik Indonesia
menyelenggarakan pameran “Inno Fest Building
Innovation 2018”. Dalam pameran ini,
Baristand Industri Palembang juga ikut
memamerkan produk hasil litbang berbasis karet
alam seperti karet otomotif, foot step, handle
grip, shock damper, tegel karet, solid tyre, karet
keperluan mesin industri dan produk hasil
litbang lainnya.
Kegiatan diseminasi lainnya juga dilakukan
dengan menambahkan mini expo hasil litbang
unggulan karet dan kopi pada saat acara besar
tahunan Baristand Industri Palembang seperti
seminar nasional, business gathering dan
ceremonial penjajakan kerjasama dengan pihak
industri maupun pemerintah daerah.
Melihat animo dan antusiasme pengunjung
stand pameran, Baristand Industri Palembang
berkomitmen untuk lebih
mengkomersialisasikan hasil litbang unggulan
baik berupa kekayaan intelektual, prototype,
blue print industri maupun publikasi.

Pameran Teknologi Tepat Guna
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Bersinergi dalam Meghasilkan Ouput Litbang 
dengan Technology Readiness Level yang 

Tinggi dan Diimbangi dengan Manufacturing 
Readiness Level Untuk Industri
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Jurnal Dinamika Penelitian

Industri Terakreditasi

Pada tahun 1988 Balai Penelitian dan
Pengembangan Industri Palembang pertama
kalinya menerbitkan jurnal nasional yang
diberi nama Dinamika Penelitian BIPA.

Pada saat itu, Jurnal belum terakreditasi tetai
telah mendapat pengakuan dari Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI ) dan
penerbitan berdasarkan izin dari Departemen
Penerangan. Lingkup jurnal yang diterbitkan
beragam hasil penelitian dan perekayasaan
mulai dari pangan, olahan pangan, teknologi
karet, bahan barang bangunan, dan barang
teknis lainnya.

Selama 30 tahun, Baristand Industri
Palembang terus berkomitmen menerbitkan
Jurnal Ilmiah yang terakreditasi oleh LIPI.

Pada tahun 2011 Dinamika Penelitian BIPA
terakreditasi LIPI berganti nama menjadi Jurnal
Dinamika Penelitian Industri (JDPI).
JDPI saat ini telah terakreditasi oleh
Kemenristekdikti dengan kategori SINTA-2,
dengan penerbitan melalui OJS serta memiliki
DOI. JDPI juga memiliki p-ISSN 2088-8996 dan
e-ISSN 2477-4456.

Ruang Lingkup JDPI adalah hasil penelitian,
pengembangan, dan perekayasaan peralatan yang
meliputi industri karet (teknologi proses
pengolahan karet dan barang jadi karet); industri
pangan (bidang sains, teknologi dan kimia
pangan); industri tekstil (teknik dan kimia tekstil);
serta teknik pencegahan dan penanggulangan
pencemaran industri karet dan kimia lingkungan.

JDPI senantiasa mempertahankan akreditasi dan
merambah ke lingkup nasional dengan menambah
cakupan penulis yang beragam dari instansi lain
baik dari lembaga litbang maupun universitas.
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Setelah berbekal pengalaman, skill dan alat uji
sejak tahun 1990, akhirnya kompetensi
laboratorium pengujian Balai Litbang Indutri
Palembang terakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional dengan nomor LP-080-
IDN pada 7 Februari 2001. Kompetensi
laboratorium meliputi pengujian aneka
komoditi produk pangan, pangan olahan,
minuman, teh, kopi, garam, berbagai jenis
pupuk, limbah cair, limbah padat dan emisi
udara. Hingga saat ini, peningkatan keahlian
analis kimia laboratorium dan didukung
dengan komitmen peralatan maupun fasilitas
laboratorium terus ditingkatkan untuk
berperan lebih aktif dalam pengujian dan
sertifikasi produk berbasis Standard Nasional
Indonesia (SNI). Laboratorium Penguji
Baristand Industri Palembang diakui oleh
Menteri Perindustrian melalui
penunjukkannya sebagai laboratorium
pengujian dalam proses penerbitan Sertifikasi

2001- Terakreditasinya 
Laboratorium Pengujian

Produk Penggunaan Tanda SNI untuk berbagai
komoditi antara lain beberapa jenis pupuk, air
minum dalam kemasan, kopi, cokelat, biskuit,
minyak goreng, garam dan produk lainnya.
Selain itu, laboratorium penguji juga dijadikan
rujukan untuk pengujian dan penelitian dari
berbagai kalangan akademisi termasuk
perguruan tinggi di sekitar Sumatera Selatan,
industri, dan lembaga pemerintah lain yang
terkait. Laboratorium uji juga dijadikan role
model pengembangan laboratorium baru dari
sisi tata letak, sarana prasarana maupun
penerapan good laboratory practices. Beberapa
instansi lain dari Sumatera Selatan maupun
sekitarnya kerap kali berkunjung untuk studi
banding dan benchmarking dengan penerapan
ISO 17025 di laboratorium uji aneka komditi,
pencemaran dan mikrobiologi di Baristand
Industri Palembang. Sampai saat ini,
Laboratorium Pengujian Baristand Industri
melayani jasa pengujian kontrak maupu non
kontrak untuk beberapa perusahaan antara lain
Pertamina, Medco, PT PUSRI, PT IOL
Indonesia, Surveyor Indonesia, PT Bukit Asam,
Japfa Comfeed, Agri-Fert Group, Sri Trang
Group, Mardec group, Bakrie Group, Hevea
Group, dan perusahaan lainnya.
Laboratorium pengujian melayani pengujian
tidak hanya sebatas di Sumatera Selatan akan
tetapi di luar lain yaitu Jambi, Bangka Belitung,
Riau, Kepulauan Riau, Lampung dan
sekitarnya,
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Sertifikasi SNI 

Menjangkau Lintas Benua

Di awal tahun 2002, Baristand Industri
Palembang merintis pembentukan lembaga
sertifikasi produk yang pada akhirnya pada
tahun 2004 dibawah kepemimpinan Dr. Ir
Ngakan Timur Antara telah terakreditasi oleh
KAN (Komite Akreditasi Nasional), dengan
Nomor LSPr-007-IDN dengan lingkup SIR,
AMDK, Semen, Garam, Pupuk Urea, BJLS,
Mie Instan. Pada tahun 2006, untuk melayani
kebutuhan industri perkebunan, LSPro BIPA
melakukan perluasan ruang lingkup komoditi
pupuk, NPK, TSP, Rock Phospate, ammonium
sulfat dan KCl. Sejak 2007 hingga saat ini,
Sertifikasi produk SNI tidak hanya dilakukan
pada barang yang beredar di dalam negeri tetapi
dilakukan juga untuk barang yang akan diimpor
ke Indonesia. Pelanggan pertama sertifikasi
produk di luar negeri adalah Narsco Kuok
Fertilizer, SDN BHD dan TM Kay Fertilizer,
SDN BHD yang memproduksi Pupuk NPK.

Selain itu pada tahun 2009, sertifikasi SNI
mulai merambah lintas negara meliputi
Tiongkok, Spanyol, Jerman, Australia, Mesir
dan Malaysia. Pada awal 2010 sampai saat ini,
Baristand Industri Palembang mengembangkan
jasa layanan sertifikasi produk penggunaan
sesuai SNI untuk produk Pupuk, Mie Instan,
Semen, Garam dan Karet. Pengembangan ruang
lingkup jasa layanan sertifikasi terus dinamis
seiring dengan isu global non barrier tarif dalam
menghadapi pasar global seperti MEA. Dalam
hal ini, LSPro Baristand Industri Palembang
berperan aktif dalam proses sertifikasi SNI
Wajib sesuai dengan penunjukan Menteri
Perindustrian untuk komoditi tertentu dan SNI
Sukarela.

.
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Pada waktu itu, SMM dan SPPT SNI sangat
dibutuhkan oleh pabrik crumb rubber
dikarenakan adanya kewajiban dari
Kementerian Perdagangan untuk lulus uji dan
mempunyai SPPT SNI serta SMM ISO 9001
untuk export SIR 10 dan SIR 20. Hal ini
menjadi peluang terbesar bagi Baristand untuk
mengembangkan pelayanan jasa teknis,
mengingat Sumatera Selatan merupakan
produsen SIR terbesar nomor 1 di Indonesia
yaitu sekitar 80% total nilai eksport SIR
Indonesia. Melalui Gabungan Perusahaan Karet
Indonesia (GAPKINDO), Baristand Industri
Palembang bisa lebih melayani kebutuhan
perusahaan karet melalui sertifikasi produk,
SMM, pengujian limbah, konsultansi dan
pelatihan teknis industri. Saat ini, LSPro BIPA

senantiasa meningkatkan kompetensi auditor
dan personil sertifikasi untuk menambah
lingkup jasa pelayanan terhadap industri
pengguna. Klien tersertifikasi LSPro BIPA saat
ini lebih dari 100 perusahaan nasional maupun
BUMN dari beragam industri petrokimia,
pupuk, semen, air minum, baja lapis seng,
garam, produk pangan dan lainnya.

Dari tahun ke tahun, klien LSPro semakin
bertambah untuk wilayah Sumatera,
Kalimantan, Maluku dan luar negeri. Baristand
Industri Palembang bertekad untuk
meningkatkan pelayanan SPPT SNI bagi
industri dalam negeri maupun perusahaan
importir.
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Sertifikasi Sistem

Manajemen Mutu

Sejak mulai diterapkannya standardisasi dan
sertifikasi produk eksport SIR dari Indonesia dan
pada saat itu Menteri Perdagangan mewajibkan
setiap produk SIR yang akan di ekspor harus
lulus uji sesuai dengan SNI 06-1903-2000
melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2000 untuk lingkup produksi SIR.

Untuk memenuhi kebutuhan industri akan
sertifikasi Sistem Manajemen Mutu maka pada
tahun 2006 Baristand Industri Palembang mulai
merintis pendirian Lembaga Sertifikasi Sistem
Mutu (LSSM). Akhirnya, pada tahun 2008
dibawah kepemimpinan Ir. Hendartini, M.Sc,
LSSM terakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional dengan Nomor LSSM-024-IDN. Ruang
lingkup pertama yang dimiliki LSSM BIPA
adalah lingkup produk karet dan produk plastik.

Dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi
untuk melayani kebutuhan industri lain, LSSM
senantiasa melakukan peningkatan kompetensi
sehingga saat ini LSSM BIPA mempunyai
lingkup: pertanian. produk makanan, minuman
dan tembakau, kimia, produk kimia dan serat;
karet dan produk plastik, dan beton, semen,
kapur, gips, dan lain-lain

Dengan semakin maraknya tuntutan pasar akan
sertifikasi sistem manajemen mutu, saat ini,
LSSM Baristand Industri Palembang sudah
melayani 40 klien terdiri dari perusahaan karet,
AMDK, minyak goreng, pupuk yang berada di
wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu,
Kalimantan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi
dan sekitarnya.

Beberapa perusahaan karet besar PMA maupun
PMDN sudah mempercayakan kualitas sistem
manajemen mutu dan produknya di Baristand
Industri Palembang untuk menjamin kualitas
eksport karetnya untuk pabrik ban seperti
Michellin, Bridgestone, Sumitomo dan industri
barang karet lainnya.

LSSM BIPA merupakan lembaga
pertama dan satu-satunya lembaga
yang berkompeten di Sumatera
Selatan untuk mensertifikasi sistem
manajemen mutu perusahaan untuk
penerapan ISO 9001

ISO 9001 √
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Mengasah Ilmu di Luar Negeri

Dalam pemerataan suatu ilmu pengetahuan,
skill, keahlian dan memberikan pengetahuan
terbaru pada pengembangan inovasi Industri
dari sisi teknologi, manajemen maupun
intangible knowledge, Baristand Industri
Palembang mengirimkan beberapa pegawai
untuk mengikuti pelatihan baik di dalam
negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 1993, pegawai Baristand Industri
Palembang untuk pertama kali mengikuti
pelatihan diluar negeri berupa Training of
Trainer for Food Safety di Cornell University,
Amerika . Pada tahun berikutnya, pegawai lain
mulai termotivasi untuk menimba ilmu diluar
negeri melalui jalur beasiswa.

Pada tahun 2002 pelatihan di Australia dan
Jepang untuk peningkatan keahlian teknis
laboratorium.

Pada tahun 2008, beberapa pegawai BIPA
mengikuti training mengenai program on
Environmental Protection di Jepang yang
merupakan kerjasama antara Baristand
Industri Palembang dengan Association for
Overseas Technical Sholarship (AOTS).

Pada Tahun 2016 di Wuhan Hubei China,
beberapa peneliti BIPA mengikuti seminar
mengenai Agri-Ecoculture System,
Production System Management yang
dibiayai oleh Pemerintah China.
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Beberapa sponsor yang pernah turut serta dalam
peningkatan SDM pegawai meliputi UNESCO,
AAS, JICA, Colombo Plan, FCRI, IASTP,
AUSAID dan TCDC.
Berguru sampai ke beberapa kota seperti Wuhan,

Beijing, Xiamen, Melbourne, Adelaide, India,
London, Jepang, Australia, dan Taiwan

menjadi hal yang wajar demi menimba ilmu
yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEK
dan industri nasional.

Komitmen pimpinan dari tahun ke tahun untuk
peningkatan kompetensi semakin tinggi,
dengan memberikan peluang pengembangan
skill dan pengetahuan yang tidak terbatas.
Diharapkan, peneliti maupun fungsional
Baristand Industri Palembang dapat lebih
mampu berinovasi dan menghasilkan litbang
Baristand yang berdaya saing dan siap terap di
dunia industri. Berbekal SDM Unggul inilah,
baristand Industri Palembang dapat
dikembangkan jauh lebih besar lagi untuk
melampaui batas cakrawala sehingga dapat
menjadi centre excellence rujukan bagi
industri, perguruan tinggi, maupun balai
penelitian lain dalam taraf nasional maupun

internasional.
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Sejalan dengan pembangunan Sumber Daya
Manusia yang unggul akan sangat mendukung
kemajuan Indonesia terutama pada sektor
industri pengolahan. Pegawai Baristand
Industri Palembang harus unggul dalam segala
bidang sehingga dapat bersaing secara global,
terlebih ketika memasuki era industri 4.0
seperti pada saat ini. Kita sadar bahwa
kemajuan industri yang berjalan di Indonesia
tidak cukup hanya dengan infrastruktur, akan
tetapi harus didukung dengan peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan
peningkatan kualitas SDM dapat ditempuh
dengan perbaikan pendidikan untuk
menjalankan kemajuan teknologi seiring
kemajuan industri 4.0. Sumber Daya Manusia
terutama peneliti, perekayasa, fungsional
teknis lainnya harus senantiasa meningkatkan
keahliannya melalui peningkatan jenjang
pendidikan. Hal itu digunakan sebagai bekal
dalam pengabdiannya untuk memenuhi
kebutuhan industri nasional.

Komitmen Baristand Industri Palembang
dalam mempertinggi jenjang pendidikan
pegawai sudah dilakukan untuk beberapa
pegawai Baristand Industri Palembang, sejak

tahun 2007 memberikan 9 beasiswa Master
untuk pegawai.

Sejak 2010, jumlah master dan doktor
semakin meningkat. Sampai dengan saat ini
Baristand mempunyai lebih dari 30% pegawai
dengan pendidikan Magister bidang material,
pengolahan agroindustri, agribisnis, teknik
industri, teknik kimia, manajemen maupun
administrasi bisnis dan 10% pegawai dengan
pendidikan Doktoral dibidang teknologi karet,
teknologi pangan dan agroindustri.

Berbagai Kesempatan peningkatan jenjang
diberikan kepada pegawai Baristand, untuk
menempuh pendidikan gelar S2 maupun S3
pada universitas ternama seperti Institut
Teknologi Bandung, Universitas Indonesia,
Institut Pertanian Bogor, Universitas
Sriwijaya, bahkan universitas luar negeri The
University of Adelaide.

Keunggulan SDM ini akan menjadi enabler
dalam menghadapi tantangan revolusi industri
4.0 dan menjawab kebutuhan IPTEK bagi
agroindustri maupun industri nasional lainnya.

Berpartisipasi dalam
SDM UNGGUL INDONESIA MAJU
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Baristand Industri Palembang mulai
berkiprah lagi dengan organisasi Japan
International Cooperation Agency (JICA)
pada masa kepemimpinan Ir. Hendartini,
M.Sc dalam serangkaian kegiatan transfer
teknologi untuk Industri Kecil Menengah.

Berbekal keahlian litbang tenun tekstil
ATBM yang dimiliki oleh peneliti,
perekayasa dan instruktur, JICA
mempercayakan pelatihan (in country
training) proses pembuatan kain
jumputan dan tenun. Pelatihan ini
melibatkan JICA expert Mr. Funabashi
Gaku.

Mendapat Sponsor dari JICA
Di tahun 2009, JICA kembali
mempercayakan untuk
menyelenggarakan peningkatan
kompetensi SDM IKM barang karet
di Sumatera Selatan dengan JICA
expert Mr Tatsumi Aragaki.

Kerjasama ini menambahkan rasa
kepercayaan organisasi Baristand
Industri Palembang sebagai balai
litbang di wilayah Sumatera
Selatan. Banyak pembelajaran dari

project ini meliputi skill berkomunikasi dengan
instansi asing, skill pengelolaan project,
sehingga kedepannya pengalaman JICA ini
dapat dijadikan acuan maupun pelajaran
berharga untuk bisa mendapatkan kerjasama
pendanaan dengan instansi level internasional
lainnya.
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Baristand Industri Palembang mempunyai 2

lokasi yang berbeda yaitu di Jl Kapt A Rivai

No 1972 dan Jl. Perindustrian II No. 12 Km. 9,

Sukarami.

Dikarenakan kapasitas organisasi yang semakin

membesar, beragamnya pelayanan jasa teknis,

dan untuk meningkatkan peran litbang pada

dunia industri, maka pada tahun 1992 sampai

tahun 1996, Drs. Susanto selaku Kepala Balai

Penelitian dan Pengembangan Industri

Palembang melakukan pengajuan dan

merancang konsep untuk Gedung Laboratorium

Terpadu di Jl. Perindustrian II No. 12 Km.9.
Kepala Baristand saat itu mengajukan

pemindahan dan pembangunan laboratorium

terpadu ke Kementerian Perindustrian.

2013 Baristand Pindah
Gedung Baru

Akhirnya, pembangunan gedung baru dimulai

pada tahun 2011 dan diselesaikan pada 31

Desember 2013 untuk di tempati oleh sebagian

pegawai Baristand Industri Palembang.

Gedung Laboratorium Terpadu yang berlokasi

di Jl Perindustrian II, Sukarami, mempunyai

lahan yang cukup luas dan strategis dengan

fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih

memadai. Gedung diresmikan Kepala BPKIMI,

Ir. Aryanto Sagala bersama dengan Kepala

Baristand Industri Palembang, Dr. Ir. Hari Adi

Prasetya, M.Si pada 27 November 2014.
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Jl. Kapten A. Rivai No. 92/1975 Palembang
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Pusat Inovasi dan
Inkubasi Barang Karet

Dalam rangka kebutuhan inovasi dan difusi

hasil litbang untuk mendukung hilirisasi
industri barang karet. Pada tahun 2013, BPPI
melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi dan HKI bersama dengan
Universitas Sriwijaya, Gabungan Pengusaha
Karet Indonesia cab Sumatera Selatan, dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sumatera Selatan sepaham untuk mendirikan
Pusat Inovasi dan Inkubasi Barang Jadi Karet
(PIIBJK).

Seluruh pihak berkomitmen untuk mendukung
lahirnya PIIBJK. Yang merupakan suatu
lembaga yang menyatu dengan Baristand
Industri Palembang dikelola dan beroperasi

secara professional, dimana eksistensinya
menjadi mediator (konsultant, inkubator,
promotor, asistensi) untuk terkoordinasinya
kerjasama sinergis dari pihak lembaga
penelitian, institusi pendidikan, pihak swasta,
Dinas terkait, regulator Kebijakan untuk
peningkatan SDM IKM, UKM, Calon
Wirausaha guna menumbuhkembangkan
Industri Barang Karet,

Dalam implementasinya pada tahun 2016,
PIIBJK digandeng dengan pemerintah daerah
untuk membantu UPPB di Kabupaten Musi
Banyuasin, Bumdes di wilayah Jambi, bumdes
di kabupaten Muara Enim dalam rangka
peningkatan nilai tambah bokar yang dihasilkan
dari petani karet. Penambahan nilai rantai pasok
karet tersebut sangat erat dengan teknologi
proses pengolahan bokar menjadi barang lain
seperti brown creepe, sheet angin, kompon,
maupun produk karet spare part. Disinilah
Baristand Industri Palembang berkontribusi
nyata sebagai penyedia teknologi dan konsultan
kepada petani karet secara langsung .
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Sejalan dengan pengembangan jasa layanan
teknis untuk industri dan berbarengan
dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) maupun semakin meningkatnya
pasar global, kebutuhan peningkatan mutu
produk dalam proses produksi industri
merupakan suatu kebutuhan.

Sumatera mempunyai beragam industri
mulai dari tambang, minyak, agroindustri
seperti karet, kelapa sawit dan kayu. Untuk
meningkatkan kualitas produk hasil industri
dan meningkatkan efisiensi proses produksi,
kalibrasi peralatan uji maupun proses sangat
dibutuhkan bagi dunia industri.

Pada tahun 2015 sudah dimulai perintisan
pendirian laboratorium kalibrasi yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
industri AMDK, pabrik karet dan
Laboratorium Pengujian di wilayah
Sumatera Selatan. Akhirnya, pada tahun
2018, Laboratorium kalibrasi mendapatkan
pengakuan kompetensi dari Komite
Akreditasi Nasional Nomor LK-259-IDN
untuk lingkup massa, suhu dan volume.

Sejak berdiri hingga sekarang, laboratorium
kalibrasi sudah melayani 40 klien perusahaan
seperti KFC, Waskita, PT Semen Baturaja,
AMANDA Brownies, Sugar Group, dan
produk lain di wilayah Sumatera Selatan,
Lampung dan Bangka Belitung.

Diusianya yang masih sangat muda,
laboratorium ini sudah dijadikan rujukan
laboratorium kalibrasi lain untuk uji banding,
unjuk kerja maupun role model dalam
menerapkan ISO 17025 maupun teknis
pelaksanaan kalibrasi.

Kedepannya, Laboratorium Kalibrasi akan
menambah lingkup pelayanan industri pabrik
crumb rubber dan alat kesehatan.

Laboratorium Kalibrasi Pemerintah
Pertama di Sumatera Selatan

Laboratorium Kalibrasi Baristand

Industri Palembang menjadi satu-

satunya laboratorium kalibrasi
pemerintah di Sumatera Selatan

yang terakreditasi oleh KAN.

26



Baristand Peduli
Industri Hijau

Isu lingkungan merupakan isu yang sangat

erat dengan industri. Efek samping industri
seperti pencemaran udara, air dan tanah,
sehingga perlu adanya konsep standar
industri hijau. Konsep industri hijau adalah
mengutamakan efisiensi dalam proses
produksi (penggunaan material, energi dan air
dengan intensitas yang rendah), penggunaan
energi alternatif, melakukan minimisasi
limbah dan pemenuhan baku mutu
lingkungan, menggunakan teknologi rendah
karbon, serta SDM yang kompeten.

www.riaubook.com

Pada tahun 2015 Baristand Industri Palembang
mulai merintis pembentukan Lembaga Sertifikasi
Industri Hijau sesuai dengan SNI ISO 17065
untuk lingkup SIH pabrik karet remah dan RSS.

Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh
perusahaan industri dibuktikan dengan
diterbitkannya sertifikat industri hijau yang
sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian
proses pemeriksaan oleh Lembaga Sertifikasi
Industri Hijau (LSIH).
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Berdasarkan PERMENPERIN No 41/M-
IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi
Industri Hijau, Baristand Industri Palembang
mendapatkan penunjukan nomor 09 dari
Menteri Perindustrian sehingga dapat
memberikan sertifikat Industri Hijau per tanggal
18 Desember 2017.

LSIH BIPA merupakan satu satunya di
Pulau Sumatera yang dapat

memberikan pelayanan jasa sertifikasi.

Sampai saat ini, LSIH BIPA sudah menerbitkan
4 sertifikat untuk pabrik SIR, RSS seperti PTPN
VII Group, dan Jambi Waras Group di wilayah
Lampung dan Jambi.

Perusahaan/industri yang telah menerapkan
prinsip industri hijau akan mendapatkan manfaat,
yaitu efisiensi bahan baku, energi dan air,
manfaat fiskal, dan insentif lainya. Sehingga
dengan proses produksi yang lebih efisien, akan
turut meningkatkan daya saing produk. Sehingga
dalam dekade terakhir ini, Kementerian
Perindustrian menjadi leading sector penerapan
standard industri hijau untuk beberapa jenis
industri.

Atas permintaan industri, LSIH BIPA akan
melakukan penambahan lingkup SIH untuk
produk Minyak Goreng, dan Pupuk NPK. Saat
ini LSIH BIPA juga sedang memproses sertifikasi
industri hijau Crumb Rubber pada perusahaan
Bridgestone Sumatera Rubber Estate.
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Dengan kekuatan SDM unggul peneliti yang
dimiliki Baristand Industri Palembang.
Kiprah peneliti dalam ilmiah nasional
menjadi hal yang sangat biasa. Beberapa
pegawai berpartisipasi aktif dalam
pertemuan ilmiah nasional, seminar nasional,
FGD pemecahan masalah industri lokal
maupun nasional.

Peneliti Baristand Industri Palembang
berpartisipsi aktif dalam KTI skala nasional
yang dikelola dan diterbitkan sendiri seperti
Jurnal Dinamika Penelitian Industri dan
Prosiding Hasil Litbangyasa Industri.

Berperan Aktif dalam Kiprah
Ilmiah Internasional

Sejak 2014, beberapa peneliti mulai berperan
aktif dalam menulis KTI untuk bidang karet dan
pangan pada jurnal ilmiah global bereputasi
seperti International Journal of Chemistry dan
International Food Jurnal and Research maupun
jurnal ilmiah bereputasi global lainnya.

Peneliti juga sering berpartisipasi aktif sebagai
presenter dalam International Conference
dibidang teknik material, polimer alam, pangan,
inovasi teknologi dan tema lainnya. Beberapa
seminar yang telah diikuti meliputi ICICs,
RSCE, JCC, SICBAS, ICMAT, ISOC, maupun
international conference yang terindeks scopus.
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Teknologi pembuatan karet peredam
goncangan kendaraan bermotor roda empat,
menggunakaan bahan pengisi arang aktif serat
bambu. Competitive Advantage: inovasi
dalam meningkatkan kenyamanan berkendara
khususnya pada jalan yang bergelombang,
pemanfaatan filler dari bahan alami, substitusi
impor. Competitive Advantage: Mengatasi
kualitas selang karet gas LPG yang belum
memenuhi SNI dan menekan angka import
NBR/PVC untuk proses industri.

Teknologi pembuatan karet kopling kendaraan
bermotor roda dua dengan menggunakan
bahan pengisi tandan kosong kelapa sawit.
Competitive Advantage: inovasi dalam
pengembangan produk kopling yang tahan
terhadap oli dan panas.

Teknologi Pembuatan rubber tips berbasis
karet alam Competitive Advantage: inovasi
bahan material yang digunakan dan
penciptaan teknologi tepat guna proses
produksi rubber tips.

Problem Solving - Aplikasi Hasil Litbang

Empat teknologi tersebut sudah diaplikasikan
dengan bekerjasama dengan pabrik dan hasil uji
produk dinyatakan memenuhi SNI untuk selang
karet gas LPG maupun standard lain untuk
kopling, rubber tips, karet peredam goncangan.

Selain itu Baristand Industri Palembang
melakukan inovasi pembuatan paving blok
berbasis limbah karet skim dan limbah karet
padat crumb rubber. Competitive Advantage :
Inovasi bahan material yang digunakan, paving
blok karet digunakan untuk taman bermain di
taman kanak kanak sehingga anak anak lebih
aman dalam bermain.

Kelebihan lain dari teknologi ini adalah
meningkatkan konsumsi karet alam dalam
negeri, efisiensi proses produksi, dengan harga
yang jauh lebih terjangkau. Hasil litbang lain
juga dikembangkan untuk penyelesaian masalah
industri untuk komoditi lain seperti kopi, karet
dan cemaran lingkungan pabrik karet.
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Belajar Ban Vulkanisir dengan Baristand

Untuk kali pertama di Sumatera Selatan,
Baristand Industri Palembang pada tahun 2013
melatih teknik produk ban vulkanisir yang
bekerjasama dengan PT Utama Karya
Techindo. Produk hasil penelitiannya meliputi
4 ban mobil penumpang dengan klasifikasi
kelas yang berbeda dan ban sepeda motor.
Produk hasil pelatihan ban diuji dan memenuhi
standard produk yang dipersyaratkan.
Selanjutnya, pada tahun 2017, Badan Usaha
Milik Desa Tirta Mukti dari Provinsi Jambi
bekerjasama untuk magang dan pelatihan
pembuatan ban vulkanisir pada ban sepeda
motor.

Bahkan kegiatan kerjasama
dengan BUMDES ini
membuahkan kerjasama
lanjutan dengan Bank
Indonesia Perwakilan
Provinsi Jambi untuk
pembinaan petani dalam
proses pembuatan asap cair di
wilayah Jambi.
Kegiatan tersebut merupakan
cikal bakal tersohornya
Baristand Industri Palembang

untuk teknik proses produk ban vulkanisir di
Sumatera Selatan. Tidak berhenti disini,
kegiatan litbang dan inovasi juga diarahkan
pada peningkatan mutu produk ban vulkanisir
untuk daya rekat dan peel strength melalui
inovasi pembuatan cushion gum. Momentum itu
menjadi semakin bermanfaat bagi
pengembangan IKM Industri Ban Vulkanisir
mengingat pada tahun 2018 sudah mulai
diusulkan kewajiban SNI Ban Vulkanisir.
Diharapkan kontribusi Baristand Industri
Palembang terhadap industri Ban vulkanisir
melalui kelitbangan maupun sertifikasi dapat
dirasakan lebih nyata di masyarakat.
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Fokus Litbang

Barang Karet

Fokus litbang karet di Baristand Industri
Palembang dikembangkan sejak tahun 2000
dengan beberapa penajaman pada fokus
Industri barang karet untuk keperluan mesin
industri, komponen otomotif, alat kesehatan,
bahan bangunan, konstruksi jalan dan bahan
kimia karet terbarukan.
Dalam beberapa dekade terakhir ini,
laboratorium proses Baristand Industri
Palembang sudah berkecimpung dalam
litbangyasa yang menghasilkan beberapa
prototype produk barang karet untuk
komponen otomotif (pack cutter rubber,
engine mounting, handle grip, foot step, seal
radiator, wiper blade, pirodo, shock damper
dan seal minyak), keperluan industri (iddler
roller belt conveyor), alat kesehatan dan
rumah tangga (ban pejal, rubber tips, selang
karet gas LPG, seal tabung LPG, gelang
karet, karet busa, karpet karet, tegel karet,
paving berkaret) bahan bangunan, konstruksi
jalan (aspal karet).
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BERFOKUS PADA LITBANG HILIRISASI KARET OTOMOTIF

Dengan melihat perkembangan pemakaian karet
alam untuk berbagai produk barang jadi karet dan
pesatnya pertumbuhan alat transportasi maka
sudah dapat dihitung atau diprediksi permintaan
karet alam.

Berdasarkan data tahun 2010-2017 menunjukkan,
untuk penjualan di Indonesia sampai saat ini
belum mempunyai kemampuan untuk
mengembangkan industri hilir barang jadi karet
termasuk suku cadang kendaraan bermotor
berbasis karet alam dapat dikembangkan lebih
lanjut seperti seal radiator, shock damper, engine
mounting, lis kaca mobil, dan spare part motor
dan mobil lainnya.

Baristand Industri Palembang mengambil peran
litbang teknologi proses pembuatan karet otomotif
yang dirintis sejak tahun 2010.

Beragam fokus litbang mulai dari persiapan
proses pencampuran dan kompon, substitusi
karet sintetis, subtitusi bahan pengisi dengan
bahan sumber daya alam lokal misalkan
quartz, biomassa, limbah fly ash batu bara,
tepung non edible dan bahan pelunak minyak
biji karet, minyak biji jarak, minyak biji
ketapang dan lain-lain.

Hasil litbang karet otomotif ini sudah mulai
diaplikasikan ke dunia industri melalui transfer
teknologi, kerjasama pelatihan dan
pendampingan teknologi, maupun inkubasi
bisnis.

Saat ini, Baristand Industri Palembang lebih
meningkatkan pada kesiapterapan hasil litbang
melalui uji coba dan uji pakai pada mesin
kendaraan mobil dan motor. Sehingga
kedepannya, pada saat komersialisasi hasil
litbang karet otomotif akan lebih trustable
untuk pihak pengguna hasil litbang.
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Sejak tahun 2010, Baristand Industri
Palembang mulai melindungi kekayaan
intelektual peneliti dengan mendaftarkan hasil
litbangyasa untuk mendapatkan paten. Hasil
Litbangyasa Baristand Industri Palembang
yang telah mendapatkan paten yaitu :

1. Alat Ball Mill sebagai Pendispersi Bahan
Kimia untuk Kompon Lateks

2. Alat Colet Warna dan Meja Motif Batik
Cap dan Batik Tulis

Selain itu terdapat hasil litbang yang masih
dalam proses untuk mendapatkan paten, yaitu :
1. Alat Celup Benang untuk Kain Tenun

Tradisional Sumatera Selatan
2. Metode Pengukuran Kadar Karet Kering

dengan Alat Press
3. Komposisi Karet Alam dan Bahan yang

digunakan untuk membuat Solid Tyre (Ban
Pejal/Kursi Roda Pasien)

4. Komposisi Karet Alam dan Bahan yang
digunakan untuk membuat Rubber Tips
untuk Alas Tongkat (Kruk) Pasien

5. Formula Karet Shock Damper
Menggunakan Filler Arang dan Akif
Bambu

PATEN BARISTAND 

INDUSTRI

PALEMBANG
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Tahun 2009, Baristand Industri Palembang
menyelenggarakan Diseminasi Hasil Litbang yang
kemudian dilaksanakan setiap tahun.
Diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan
inovasi hasil litbang yang telah dilakukan oleh
peneliti Baristand Industri Palembang dan Balai-
Balai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
seperti Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik serta
civitas akademika.

Dalam kegiatan diseminasi dilakukan pengenalan
hasil-hasil litbang dengan cara presentasi, pameran
poster dan pameran produk hasil litbang kepada
stakeholders. Peserta kegiatan diseminasi sebagian
besar dari pelanggan pengujian dan sertifikasi
produk maupun Sistem Manajemen Mutu juga
Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah di
Sumatera Selatan. Dengan adanya kegiatan ini,
diharapkan terbuka peluang kerjasama penerapan
hasil litbang yang telah didiseminasikan.

Tahun 2018, Baristand Industri Palembang
menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil
Litbangyasa Industri untuk pertama kalinya

dengan tema Hilirisasi Industri Berbasis

Sumber Daya Alam Lokal Dalam
Menghadapi Tantangan Industri 4.0.

Lingkup seminar ini meliputi Teknologi
pengolahan karet dan barang jadi karet; Kimia
(Proses kimia, teknologi kimia, polimer dan
nanomaterial); Teknologi lingkungan dan energi
baru terbarukan; Hasil perkebunan (karet, sawit,
dan kopi); Otomotif dan Elektronik (AI, Robot,
3D printing); Tekstil dan Produk Tekstil.

Seminar ini bertujuan untuk
mengkomunikasikan, mendiskusikan dan
mensinergikan sekaligus mengawali proses
transfer teknologi dan pengetahuan hasil
litbangyasa industri yang dilakukan para
peneliti, perekayasa, dan dosen kepada dunia
industri, lembaga litbang, perguruan tinggi,
sekolah dan institusi terkait lain dalam upaya
mengakselerasi pertumbuhan industri hilir
sekaligus menjawab tantangan revolusi
industri 4.0. Dalam sambutannya, Kepala
BPPI mengapresiasi dan berpesan bahwa
forum seminar seperti ini dapat dijadikan role
model ajang peningkatan kemampuan
penguasaan teknologi melalui penguatan
Research Development and Engineering
khususnya untuk hilirisasi industri agro (karet,
sawit dan komoditi lainnya) guna mendukung
kemandirian industri nasional berbasis
kekayaan alam sekaligus menjawab tantangan
revolusi industri 4.0.

Seminar pada tahun 2018 diisi oleh Jefri R
Sirait Direktur PT Astra Mitra Ventura dan
Prof Dr Ir Andy Mulyana sebagai keynote
speakers
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Baristand Industri Palembang dapat
mengambil peran penting dalam
menyediakan teknologi industri hilir terutama
karet dan sawit. Hal ini sejalan dengan fokus
litbangyasa Baristand Industri Palembang
berperan aktif dalam pemecahan masalah
industri karet Sumatera Selatan

Seminar Nasional yang diselenggarakan ini
memberikan repson positif dari peserta baik
dari civitas akademis, peneliti, universitas,
Baristand Industri, Balai Besar, Balai Litbang

dan Kementerian lain diwilayah Sumatera
Selatan maupun di luar Sumatera Selatan.
Komitmen pimpinan Baristand Industri
Palembang akan lebih menyemarakkan
Seminar Nasional menjadi acara rutin
tahunan dengan menerbitkan prosiding online
hasil seminar litbangyasa industri dengan
ISSN 2654-8550 yang pertama pada tahun
2018. Berbekal pengalaman ini, Baristand
Industri Palembang akan meningkatkan level
penyelenggaraan seminar menjadi Seminar
Internasional.
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Di tahun 2017, pimpinan
BIPA melakukan
improvement yang lebih
berwarna dalam upaya
merayakan hari kopi sedunia.
BIPA menyelenggarakan
kegiatan Pekan Kopi yang
mempunyai serentetan acara
yaitu pelatihan penyeduhan
kopi, sarasehan kopi,
sosialisasi SNI kopi bubuk
dan kopi instan.

Acara ini bertempat di Jl. Kapten A. Rivai
Palembang dengan mengusung tema

“NGOPI DUKIN”. Kegiatan ini

melibatkan beberapa praktisi kopi di Sumatera
Selatan seperti Bapak Rindit Pambayun, bagian
perumusan Standard BSN, barista, penikmat
kopi, entrepreneur kopi, dan dinas perkebunan
di wilayah Sumatera Selatan. Serangkaian acara
ini beragam mulai dari talk show, brewing
show, FGD kualitas standar kopi, pameran kopi
dari beberapa spesialty coffee dan menguak
kimia kopi.
Dalam mendukung tegaknya Bendera SNI
untuk produk kopi, BIPA mengambil peran

penting dalam transfer teknologi pengolahan
proses, pendampingan marketing,
pendampingan promosi dan sekaligus
penjaminan konsistensi mutu produk yang
dihasilkan melalui sertifikasi sistem manajemen
mutu, sistem keamanan pangan sesuai dengan
Standard yang berlaku misal ISO 9001,
HACCP, ISO 22000, CPPOB.

Akhirnya Baristand Industri Palembang
bekerjasama dengan Kantor Layanan Teknis
BSN untuk membina beberapa IKM Kopi
Bubuk ber-SNI dengan IG Semendo di
Sumatera Selatan
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Gebyar tahun 2017, sepertinya tidak terbatas
pada Ngopi Dukin, Sarasehan Kopi, di tahun ini
juga diselenggarakan Business Gathering oleh
Baristand Industri Palembang. Kegiatan ini
bertujuan untuk mengenalkan tugas pokok fungsi
Baristand Palembang, sosialisasi peraturan
perundangan yang berlaku terutama yang
berhubungan dengan SNI wajib, mendapatkan
feedback customer dan mempererat hubungan
pelanggan dengan BIPA. Selain itu, masukan
customer dari tahun ke tahun dijadikan sebagai
bahan perbaikan seluruh jasa layanan teknis yang
meliputi kalibrasi, pengujian, konsultansi,
pelatihan, litbang, dan sertifikasi.

Business Gathering tahun 2017 mengangkat tema
“Peran standardisasi untuk meningkatkan daya
saing Industri di Wilayah Sumatera Selatan”,
Quri Siti Mirah selaku Kepala Baristand
Palembang membuka dan memberikan apresiasi
kepada para pelanggan setia Baristand

Customer Voice 
Palembang yang jumlahnya hampir 200 klien
dari LSPro, LSSM, Laboratorium Penguji,
Konsultansi, Magang maupun stakeholders
terkait lainnya.

Tahun 2018, Business Gathering mengusung
tema “Peningkatan Jasa Layanan Teknis
Baristand Industri Palembang Melalui
Teknologi Revolusi Industri 4.0”. Kepala
Baristand Industri Palembang, Syamdian
berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam
memperbarui sistem layanan berbasis teknologi
digital dan online agar dapat senantiasa
memenuhi kebutuhan pelanggan BIPA.
Sebagai langkah awal penerapan Industry
Revolution (IR) 4.0 kami akan launching
“Inovasi layanan One Day Service for Testing
and Calibration” yaitu melayani kebutuhan
pengujian produk tertentu dan kalibrasi dalam
waktu 1 hari.
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Tahun 2019, BIPA akan menerapkan tracking
Service-SIL realtime berbasis online untuk
meminimalisir biaya logistik dan lebih efisien
untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan.

Kedepannya, Baristand Palembang akan
berinovasi lebih lanjut untuk dapat membuat
aplikasi layanan BIPA berbasis online
sehingga konsep “touchless service” tidak
hanya sebatas pelayanan pengujian produk
laboratorium seperti SIL tetapi menyeluruh
untuk layanan jasa lainnya seperti Sertifikasi
SNI, Sertifikasi ISO 9001, Sertifikasi Industri
Hijau, Pelayanan Kalibrasi, Pelatihan Teknis
dan layanan lainnya.

Pada kesempatan itu, di depan seluruh
pelanggan / stakeholders BIPA berkomitmen
untuk menerapakan Zona Integritas (ZI)
untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) melalui reformasi
birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Untuk peningkatan pelayanan jasa teknis,
Baristand Industri Palembang berkomitmen
untuk menjadikan Acara Business Gathering
menjadi agenda tahunan dengan slogan “We
Care We Listen We Improve”.
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Tahun 2016, dibawah kepemimpinan Dr. Ir. Hari
Adi Prasetya M.Si mulai menjajaki kesepakatan
yang sinergis dan komitmen antara Kabupaten
Muara Enim dengan Badan Penelitian dan
Pengembagan Industri (BPPI) Kementerian
Perindustrian.

Melalui Baristand Industri Palembang,
Kementerian Perindustrian memacu kegiatan
penelitian dan pengembangan (litbang) pada
Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis
produk karet sebagai salah satu upaya
meningkatkan kesejahteraan petani karet di
dalam negeri, seperti di Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan. Langkah ini juga menjadi
tantangan bagi pemangku kepentingan terkait
khususnya Pemerintah Daerah dalam upaya
penerapan teknologi, peningkatan produktivitas,
dan penciptaan inovasi.

Mengawali kerja sama penumbuhan IKM
berbasis produk karet diwujudkan dalam bentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam MoU
tentang Penelitian dan Pengembangan serta

Dirangkul
Bupati

Muara Enim

Penerapan Teknologi Industri Hilir antara
Kepala BPPI Kemenperin Dr. Haris Munandar
dengan Bupati Muara Enim Ir. Muzakir Sai
Sohar.

MoU ini sebagai payung utama perjanjian kerja
sama yang lebih detail dan bersifat teknis
dengan seluruh Balai Besar maupun Baristand
di bawah naungan BPPI Kemenperin,
khususnya dengan Baristand Industri
Palembang.

Langkah nyata dalam Nota Kesepahaman
tersebut, Baristand Industri Palembang berperan
sebagai penyedia teknologi dan inovasi yang
memberikan konsultansi kepada calon IKM
tentang teknologi proses pembuatan barang
karet baik melalui transfer teknologi proses
produksi vulkanisat karet maupun barang karet
lainnya, serta melaksanakan pelatihan proses
produksi untuk pemenuhan barang karet sesuai
mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baristand Industri Palembang juga akan
membantu merintis jejaring kelembagaan dalam
upaya penciptaan wirausaha mandiri yang
bekerjasama dengan dinas terkait lainnya di
Kabupaten Muara Enim.

42



Baristand Industri Palembang
telah bekerjasama dengan PT.
Shima Prima Utama dalam
penerapan hasil litbang yang
memanfaatkan bahan baku karet
alam untuk produk ban pejal pada
kursi roda pasien. Ban pejal ini
merupakan hasil produk unggulan
litbang dengan memiliki level
Tingkat Kesiapterapan Teknologi
(TKT) 8.

sudah dapat memproduksi ban pejal dengan
kapasitas 5000 pcs perbulan.

Teknologi ban pejal tersebut selain
mengurangi impor barang jadi karet juga
berkontribusi dalam menyerap karet alam di
Sumatera Selatan.

Pada tahun 2017, Teknologi hasil litbang ban
pejal mendapatkan penghargaan dari Menteri
Perindustrian sebagai juara 1 Litbang
Unggulan.

Selain ban pejal, pengembangan inovasi
produk adalah alat kesehatan lain seperti
rubber tips, rubber H, tube collar dan sponge
ketiak.

Sebelumnya, PT Shima Prima Utama
memenuhi kebutuhan ban pejal
melalui impor dari negara Tiongkok,

namun dengan adanya teknologi yang telah
diciptakan oleh tim peneliti di Baristand
Industri Palembang, PT Shima Prima Utama
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Tahun 2018, Baristand Industri Palembang

menerima kunjungan Kepala satker Provinsi
Jambi yaitu Bappeda, Dinas Perindustrian,
Dinas Pertanian untuk membahas kebutuhan
teknologi hiliriasi sumber daya alam lokal
khusus Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, akhirnya inisiasi
MoU antara Pemerintah Provinsi Jambi dan
Kepala BPPI ditetapkan dan disetujui oleh
seluruh perangkat Pemerintah Provinsi Jambi
sebagai payung besar kerjasama hilirisasi
kelapa sawit dan karet. Kerja sama tersebut
merupakan upaya peningkatan kegiatan
penelitian dan pengembangan (litbang) untuk
semakin memacu produktivitas dan daya
saing industri pengolahan kelapa sawit dan
karet.

44

Pada saat penandatanganan
MoU, Ka BPPI, Dr. Ngakan
Timur Antara
menyampaikan bahwa
potensi kedua komoditas
sawit dan karet tersebut
menjadi andalan bagi
pertumbuhan ekonomi
nasional melalui
penerimaan devisa dari
ekspor.

Dalam MoU terdapat empat ruang lingkup
kerja sama kedua belah pihak tersebut yaitu
yang pertama adalah pendampingan
kelembagaan terhadap penggunaan peralatan
dan mesin. Kedua, pelatihan terhadap petani
dalam menerapkan inovasi dan teknologi
dalam mengembangkan produk unggulan
daerah yang berdaya saing. Ketiga, perumusan
hasil litbang serta penerapan teknologi industri
di bidang bahan baku, bahan penolong, proses,
peralatan/mesin, dan hasil produk serta
penanggulangan pencemaran industri.
Terakhir, penerapan standardisasi, pengujian
dan sertifikasi, pemasaran, promosi, pelayanan
informasi, serta penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil riset karet di Provinsi

Jambi



Penyusun Roadmap Klaster Industri
Barang Karet di Kabupaten Muara Enim
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Langkah nyata dari kerjasama
Bupati Muara Enim dengan
Kepala BPPI dilanjutkan pada
2018 yaitu melalui pendampingan
kegiatan pengkajian, penelitian,
perekayasaan di Balitbangda,
difusi teknologi hasil litbang karet
dan kopi, dan pendampingan
penyusunan rencana aksi
pengembangan klaster industri
barang karet. Bupati Muara Enim

mempercayakan penyusunan roadmap / rencana
aksi pengembangan klaster industri barang karet
di Muara Enim kepada Baristand Industri
Palembang. Beberapa peneliti dan tenaga ahli
ditunjuk langsung oleh Bupati Muara Enim
untuk menjadi tim ahli dalam penyusunan
roadmap tersebut.
Hasil Kajian Roadmap / Rencana Aksi
Pengembangan Klaster Industri Barang Jadi
Karet Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 -
2023 ini diapresiasi dan disambut baik oleh
Bupati Muara Enim Ir. H. Ahmad Yani.
Hal ini dikarenakan roadmap yang sejalan
dengan visi Bupati yaitu Pembangunan
Ekonomi Kreatif Kerakyatan Melalui
Hilirisasi Industri Berbasis Produk Karet di

Kabupaten Muara Enim. Roadmap tersebut
dapat dijadikan sebagai pijakan dan masukan
bagi satuan kerja pemerintah daerah terkait
dalam penyusunan program kerja hilirisasi
industri karet ataupun bagi pihak lain,
seperti pelaku industri, koperasi, bumdes, dan
pihak lain yang terkait, agar pembangunan
industri terarah dan berkesinambungan di
Kabupaten Muara Enim.
Berbekal kepercayaan dan pengalaman tersebut,
kedepannya Baristand Industri Palembang lebih
siap menjadi partner badan penelitian dan
pengembangan daerah dalam pengembangan
industri hilir berbasis sumber daya alam lokal



Membina IKM Kopi 

di Palembang dan Dusun Semendo

Bekerjasama dengan kantor layanan teknis BSN
Palembang, Baristand Industri Palembang
melakukan pembinaan IKM kopi bubuk di
Palembang dan di daerah Semendo, Kab Muara
Enim. Pembinaan dilakukan mulai dari
konsultansi penerapan ISO 9001:2015, cara
produksi pangan olahan baik dan pengetahuan
standard produk SNI Kopi Bubuk.

Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan
kualitas kopi di Sumatera Selatan. Peningkatan
kualitas tersebut dilakukan dengan melalui
proses sertifikasi kopi bubuk oleh Baristand
Industri Palembang. Selain itu juga dilakukan
dengan pelatihan peningkatan kualitas kopi
bubuk untuk 7 IKM binaan yang memproduksi
kopi bubuk maupun roasted bean. Pembinaan

dimulai dari proses produksi kopi hingga
pengemasan.

Untuk menjamin mutu kopi bubuk secara
konsisten sesuai dengan SNI 02-3542-2004,
maka dilakukan pengawasan sistem mutu dan
pengujian secara berkala oleh Lembaga
Penilaian Kesesuaian Baristand Industri
Palembang.

Kopi yang sudah mendapatkan SPPT-SNI
terjamin kualitasnya yang berdampak pada
peningkatan nilai jual dan kepercayaan
konsumen. Baristand Industri Palembang akan
menambah binaan IKM Kopi yang merupakan
komoditi unggulan Sumatera Selatan untuk
wilayah lainnya.
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Peningkatan Disiplin dan Motivasi Pegawai di Jambi 2013

Capacity Building Kerja Tim - Family Gathering di Palembang 2018
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Diklat Motivasi dan Kebersamaan 
Pegawai Baristand Industri Palembang di Bandung 2018

Memupuk kebersamaan dan Solidaritas 
Pegawai Baristand Industri Palembang 2019






