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KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI), Kedeputian
Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi – Bdan Standardisasi Nasional Tahun 2016 disusun
guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014.
Pada tahun 2016, Pusat ALLI bertekad meneruskan Reformasi Birokrasi yang di dalamnya
penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan
yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
Laporan Kinerja Pusat ALLI Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam
pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat ALLI di masa mendatang melalui
pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (Pusat ALLI) Tahun
2016 adalah bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
Pusat ALLI, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN Tahun 2015-2019
dan Rencana Kinerja Tahunan 2016. Laporan Kinerja Pusat ALLI Tahun Anggaran 2016 pada
hakekatnya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diamanatkan selama tahun anggaran 2016.
Rencana Kinerja Pusat ALLI tahun 2016 telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan
13 (tigabelas) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut diwujudkan melalui
pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, yaitu “Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi” dengan 6 (enam) output:
1.

Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

2.

Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

3.

Pengakuan Internasional dan Regional Terhadap Sistem Akreditasi Pengujian, Kalibrasi
dan Inspeksi

4.

Kebijakan Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran

5.

Pengakuan Internasional terhadap Kemampuan Pengukuran Metrologi Nasional

6.

Paket Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Keempat sasaran strategis dimaksud adalah:
1.

Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

2.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian

3.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran

4.

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan
organisasi PALLI yang professional.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pusat ALLI dapat mencapai sasaran strategis dan
target yang telah ditetapkan tersebut dengan tingkat capaian rata-rata 99.91%, yaitu:
1. Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pengujian dan inpeksi oleh laboratorium penguji
dan lembaga inspeksi (105.1%)
2. Jumlah Laboratorum dan Lembaga Inspeksi yang diakreditasi KAN (104.1%)
3. Persentase pemeliharaan layanan laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi
(95.4%)
4. Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan (98.7%)
5. Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
(112.7%)
6. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA) (100%)
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7. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional
(100%)
8. Tingkat persepsi klien terhadap layanan jasa akreditasi bidang laboratorium dan lembaga
inspeksi (107.4%)
9. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara
Internasional (103.6%)
10. Jumlah produsen bahan acuan dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi oleh
KAN (122.2%)
11. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALLI yang meningkat kompetensinya (100%)
12. Realisasi anggaran PALLI (99.6%)
13. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PALLI (50%).
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya
mewujudkan pemerintahan yang baik itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna
dan bertanggungjawab.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai salah satu lembaga pemerintah non
kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah di bidang
pengembangan
standardisasi nasional juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut.
Standardisasi nasional mencakup di antaranya penerapan standar dan akreditasi. Khusus
bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi
Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI). Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat ALLI
berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui
pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada
pencapaian perencanaan strategis BSN. Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan BSN
yang telah dirumuskan dalam Renstra BSN, Pusat ALLI telah merumuskan strategi
pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2016.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Pusat ALLI BSN dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi BSN. Tujuannya adalah untuk
mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pusat ALLI. Hasil evaluasi yang
dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk
menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga
dapat meningkatkan kinerja Pusat ALLI.

1.3. KONDISI UMUM ORGANISASI
1.3.1. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata
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Kerja BSN, Pusat ALLI mempunyai tugas pokok “melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium penguji,
akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.” Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Pusat ALLI menyelenggarakan fungsi:
(1)

penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium
penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;

(2)

pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi laboratorium penguji,
laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;

(3)

pelaksanaan kerjasama akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi
dan akreditasi lembaga inspeksi secara nasional, regional dan internasional;

(4)

pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi
laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi; dan

(5)

pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi
serta penerapannya.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh bidang yang berada di bawah Pusat
ALLI, yaitu:
(1) Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji;
(2) Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi;
(3) Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi; dan
(4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta
melaksanakan kesekretariatan akreditasi laboratorium penguji, penyusunan dan
evaluasi sistem akreditasi laboratorium penguji, kegiatan uji profisiensi laboratorium
penguji, dan evaluasi sistem pengembangan standar acuan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji menyelenggarakan fungsi:
(a) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria,
prosedur, program dan perencanaan akreditasi laboratorium penguji, uji
(b)
(c)
(d)

profisiensi dan evaluasi sistem pengembangan standar acuan;
pelaksanaan kesekretariatan akreditasi laboratorium penguji;
pelaksanaan penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi laboratorium penguji;
dan
pelaksanaan uji profisiensi laboratorium penguji dan evaluasi pengembangan
standar acuan.

Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan
perencanaan serta melaksanakan kesekretariatan akreditasi laboratorium kalibrasi,
kegiatan uji komparasi, penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi laboratorium
kalibrasi dan ketertelusuran standar fisik. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:
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(a)

(b)
(c)
(d)

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria,
prosedur, program dan perencanaan akreditasi laboratorium kalibrasi, uji
komparasi dan ketertelusuran standar fisik;
pelaksanaan kesekretariatan akreditasi laboratorium kalibrasi;
pelaksanaan penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi
laboratorium
kalibrasi; dan
pelaksanaan uji komparasi laboratorium kalibrasi dan evaluasi ketertelusuran
standar fisik.

Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur, program, dan perencanaan
serta melaksanakan akreditasi lembaga inspeksi, penyusunan dan evaluasi sistem
akreditasi lembaga inspeksi dan kegiatan uji banding lembaga inspeksi. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Bidang
Akreditasi Lembaga Inspeksi
menyelenggarakan fungsi:
(a) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria,
prosedur, program dan perencanaan akreditasi lembaga inspeksi dan uji
banding;
(b) pelaksanaan kesekretariatan akreditasi lembaga inspeksi;
(c) pelaksanaan penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi lembaga inspeksi;
dan
(d) pelaksanaan uji banding lembaga inspeksi.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan
yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional
standardisasi dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
1.3.2. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, saat ini Pusat ALLI memiliki
personel sebanyak 49 orang PNS, dengan rincian sesuai Tabel 1.
Secara keseluruhan, komposisi SDM yang diperlihatkan pada Gambar 1 sangat
mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat ALLI. Sekitar dua
pertiganya perempuan. Berdasarkan usia, mayoritas (49.0%) relatif muda (21 – 30
tahun), berkorelasi dengan pengalaman atau masa kerja yang kebanyakan (59.2%)
tidak lebih dari 5 tahun dan 12.2% berpengalaman antara 6 – 10 tahun. Kelompok
SDM ini bersemangat memacu produktivitasnya di bawah penyeliaan berjenjang para
senior yang lebih matang dengan usia 31 – 40 tahun (34.7%), 41 - 50 tahun (12.2%)
dan di atas 50 tahun (4.1%).
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Tabel 1. Jumlah Pegawai di Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Tahun 2016.
Unit Kerja

Jumlah PNS (orang)

Kepala Pusat

1

Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji

25

Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi

12

Bidang Akreditasi Lembaga Inpseksi

9

Administrasi

2
Jumlah

49

Secara keseluruhan, komposisi SDM yang diperlihatkan pada Gambar 1 sangat
mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat ALLI. Sekitar dua
pertiganya perempuan. Berdasarkan usia, mayoritas (49.0%) relatif muda (21 – 30
tahun), berkorelasi dengan pengalaman atau masa kerja yang kebanyakan (59.2%)
tidak lebih dari 5 tahun dan 12.2% berpengalaman antara 6 – 10 tahun. Kelompok
SDM ini bersemangat memacu produktivitasnya di bawah penyeliaan berjenjang para
senior yang lebih matang dengan usia 31 – 40 tahun (34.7%), 41 - 50 tahun (12.2%)
dan di atas 50 tahun (4.1%).
Dari aspek pendidikan, SDM PALLI kebanyakan (81.6%) sarjana (S1), suatu tingkat
atau modal yang memadai. Bidang pendidikannya didominasi oleh sains (61.2%) dan
teknik (30.6%), sesuai dengan kebutuhan dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk
menjalankan tugas dan fungsi di bidang akreditasi laboratorioum dan lembaga
inspeksi.

1.4. PERMASALAHAN UTAMA
Mutu barang, jasa, proses atau sistem dibuktikan dengan data dan informasi yang
bersumber dari hasil penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian (LPK),
khususnya pengujian, kalibrasi dan inspeksi, yang ketertelusuran metrologisnya terjamin.
Akreditasi laboraotrium pengujian dan kalibrasi serta lembaga inspeksi memberikan
kepercayaan terhadap kompetensi LPK tersebut secara berkelanjutan.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK), akreditasi LPK dilaksanakan oleh KAN.
Pusat ALLI merupakan Sekretariat pengelola akreditasi yang menyiapkan rumusan
kebijakan akreditasi dan menggerakkan aktivitas dan proses akreditasi sebagai bahan
utama keputusan KAN. Pusat ALLI juga menjadi Sekretariat BSN bagi pengelolaan SNSU
sebagai acuan ketertelusuran kegiatan penilaian kesesuaian.
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Gambar 1. Komposisi SDM Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
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Sistem akreditasi LPK dan sistem metrologi atau pengukuran senantiasa berkembang
sejalan dengan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan dan dinamika lingkungan
strategisnya. Dalam konteks ini, beberapa isu strategis perlu mendapat perhatian dan
jawaban dari Pusat ALLI, baik internal maupun ekspternal, yaitu:
(1) Sumber Daya Manusia
Sebagaimana diuraikan pada Bagian 1.3.2, Pusat ALLI saat ini memiliki SDM yang
memadai untuk melaksanakan tugas organisasi. Namun demikian, untuk kepentingan
efektivitasnya ke depan, jumlah SDM perlu mendapat perhatian.
Tugas dan fungsi Pusat ALLI pada dasarnya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pekerjaan
yang terkait dengan penyiapan perumusan kebijakan akreditasi dan eksekusi teknis
proses akreditasi. Pekerjaan jenis kedua menunjukkan intensitas yang meningkat dari
waktu ke waktu. Hal ini timbul sejalan dengan pertumbuhan LPK yang diakreditasi KAN
yang cukup tinggi, yakni rata-rata sekitar 125 atau 13.6% pertahun dalam 6 tahun
terakhir. Pada saat ini ada 1415 LPK di bidang laboratorium dan lembaga inspeksi
(kumulatif) yang diakreditasi, berarti rasio dengan jumlah SDM Pusat ALLI yang
mengelolanya adalah 29 LPK/orang. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pusat
ALLI mengeksekusi proses akreditasi (akreditasi baru, pemeliharaan akreditasi dan reakreditasi) sebanyak 752 LPK atau 3 LPK per hari. Kondisi ini serta keperluan
penyelarasan dengan perkembangan sistem akreditasi internasional mengimplikasikan
dibutuhkannya penambahan personel, optimum 10% per tahun selama 5 tahun ke
depan. Penambahan personel bukan satu-satunya solusi. Pengembangan proses
akreditasi secara on-line dengan KAN Management Information System (KAN MIS)
telah dimulai sejak akhir tahun 2014, dan telah menunjukkan peningkatan kecepatan
proses akreditasi di samping transparansinya bagi pihak-pihak yang terlibat.
(2) Perkembangan internasional standar, akreditasi dan metrologi
KAN merupakan anggota organisasi akreditasi regional Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) serta penendatangan kesepakatan saling pengakuan (mutual
recognition arrangement, MRA) di kedua organisasi tersebut (APLAC MRA dan ILAC
MRA). Karena itu, sistem akreditasi LPK dioperasikan oleh KAN sesuai dengan standar
ISO serta kebijakan dan prosedur internasional yang disepakati dan ditetapkan oleh
APLAC dan ILAC. Untuk tetap menjaga kesesuaian itu dan meningkatkan mutu
akreditasi, Pusat ALLI harus memelihara keselarasan sistem akreditasinya melalui
kajian standar-standar penilaian kesesuaian, kebijakan dan prosedur ILAC dan APLAC
serta ketentuan-ketentuan sistem internasional pengukuran terkini yang meliputi antara
lain:
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(a) Revisi standar akreditasi ISO/IEC 17011 yang direncanakan dipublikasikan pada
tahun 2017
(b) Revisi standar laboratorium kalibrasi dan pengujian ISO/IEC 17025 yang
direncanakan dipublikasikan pada tahun 2017
(c) Revisi standar produsen bahan acuan (reference material producer, RMP) ISO
Guide 34 menjadi ISO/IEC 17034
(d) Ketentuan/pedoman ILAC dan APLAC untuk penerapan standar-standar penilaian
kesesuaian ISO
(e) Kebijakan-kebijakan Komite Internasional Timbangan dan Ukuran (CIPM)
mengenai kesepakatan saling pengakuan untuk kemampuan pengukuran dan
kalibrasi.
(3) Dukungan akreditasi pada regulasi
Dengan independensi dan imparsialitasnya, akreditasi LPK yang pada dasarnya
bersifat sukarela dipercaya untuk mendukung pelaksanaan regulasi. Hal ini sudah
dilaksanakan di berbagai sektor seperti:
(a) Akreditasi laboratorium pengujian dijadikan dasar untuk registrasi laboratorium
lingkungan sesuai dengan Permen LH No. 06 Tahun 2009
(b) Akreditasi laboratorium pengujian menjadi suatu syarat bagi laboratorium yang
ditunjuk untuk melaksanakan pengujian produk dengan SNI wajib di bidang
perindustrian
(c) Akreditasi lembaga inspeksi menjadi suatu syarat bagi lembaga inspkesi yang
melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis di bidang perdagangan sesuai
dengan Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, dan bagi lembaga inspkesi yang
melaksanakan survey di bidang energi dan sumberdaya mineral
Pemanfaatan akreditasi oleh regulasi ini akan terus berkembang, baik intensitas
maupun ruang lingkupnya, misalnya ke bidang konstruksi, kesehatan dan produk halal.
Pusat ALLI harus terus mendorong kecenderungan itu dengan memelihara konsistensi
dan memutakhirkan sistem akreditasinya.
(4) Ketertelusuran pengukuran dan penilaian kompetensi LPK
Berdasarkan UU SPK, pengukuran dalam kegiatan SPK harus tertelusur ke sistem
satuan internasional yang dilakukan melalui pengelolaan SNSU, pengembangan bahan
acuan, dan kalibrasi. Kekurangannya pada saat ini adalah tidak adanya RMP yang
menghasilkan bahan acuan di Indonesia yang diakreditasi, sedangkan laboratorium
pengujian yang membutuhkan bahan acuan cukup banyak (jumlahnya yang
diakreditasi KAN saat ini lebih dari 1000). KAN sendiri sudah membuka skema
akreditasi RMP pada November 2014. Mendorong tersedianya RMP yang diakreditasi
menjadi tantangan KAN ke depan.
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Di sisi lain, LPK yang diakreditasi, khususnya laboratorium kalibrasi dan pengujian,
membutuhkan banyak program uji profisiensi. Keikutsertaan laboratorium dalam uji
profsiensi dibutuhkan sekurang-kurangnya untuk dua tujuan, yaitu untuk menjamin
kebenaran hasil kalibrasi atau pengujiannya dan untuk menilai kompetensi teknisnya
secara meyakinkan (pelengkap dari penilaian pada saat asesmen laboratorium).
Keberadaan penyelenggara uji profisiensi (PUP) menjadi esensial. Akan tetapi, jumlah
PUP yang diakreditasi pada saat ini sangat kurang (baru 11), begitu pula ruang lingkup
kemampuannya, relatif terhadap jumlah laboratorium kalibrasi dan pengujian (total
1302 pada akhir tahun 2016) yang membutuhkannya. Kebutuhan akan PUP menjadi
lebih mendesak lagi dalam waktu dekat mengingat KAN tidak akan diperbolehkan lagi
menyelenggarakan uji profisiensi bagi laboratorium-laboratorium yang diakreditasinya
segera setelah standar ISO/IEC 17011 yang baru dipublikasikan. Oleh sebab itu,
sebagaimana halnya untuk RMP, KAN harus mengintensifkan upaya untuk mendorong
pertumbuhan PUP yang diakreditasi.
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BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. UMUM
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pusat ALLI dibuat dengan mengacu pada
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kedeputian
Bidang Penerapan Standard an Akreditasi.

2.2. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
Visi
Visi BSN tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal
untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”.
Misi
Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi BSN adalah:
(1) Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang
berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
(2) mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian,
dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi
kebijakan nasional di bidang standardisasi dan Pemangku Kepentingan;
(3) mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; dan
(4) merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional,
Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif
untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
Tujuan
Melalui pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi 2015 – 2019, dan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
bertugas dan bertanggungjawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, tujuan yang ingin dicapai oleh BSN pada akhir periode
2015–2019 adalah:
(1) Mewujudkan sistem pengembangan SNI yang efektif dan efisien mendukung daya
saing dan kualitas hidup bangsa;
(2) mewujudkan sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan ketelusuran
pengukuran yang efektif dan efisien mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa;
9

(3) mewujudkan peningkatan budaya mutu, kompetensi, dan efektifitas sistem informasi
standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
(4) mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran Strategis
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan perubahan
sasaran strategis BSN untuk periode 2015 – 2019, maka ditetapkan sasaran strategis
sebagai berikut:
(1) Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi
lingkungan hidup;
(2) meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestic;
(3) meningkatkan akses produk nasional ke pasar global;
(4) mewujudkan penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian;
(5) meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI;
(6) meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian
dan ketertelusuran pengukuran;
(7) meningkatnya budaya mutu melalui peningkatan system informasi dan edukasi di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
(8) meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola
dan organisasi yag profesional di BSN.

Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BSN memiliki program
yang terdiri atas 1 (satu) program teknis, yakni program yang menghasilkan pelayanan
kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) dan 2 (dua) program generik,
yakni program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur
dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), sebagai berikut:


Program Teknis
Program Pengembangan Standardisasi Nasional, yang dilaksanakan melalui
kegiatan:
(a) Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian
(b) Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
(c) Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
(d) Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
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(e) Kerjasama Standardisasi
(f)

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

(g) Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
(h) Perumusan Standar
(i)


Peningkatan Penerapan Standar

Program Generik
a). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBSN, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
(a) Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
(b) Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN
(c) Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN
b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BSN, yang
dilaksanakan melalui kegiatan:
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.

2.3. KEBIJAKAN BSN
Sejalan dengan dasar hukum penetapan standardisasi nasional serta tantangan yang
dihadapi serta mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 20152025 yang menjadi basis pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025,
tujuan Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah “mewujudkan sistem standardisasi
nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”.
Sebagai ukuran tercapainya tujuan standardisasi nasional dalam kurun waktu 10 tahun
mendatang, pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 diarahkan untuk mencapai
sasaran pokok untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:
(1) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan,
keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup,
(2) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan
terhadap produk nasional di pasar domestik,
(3) Terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke
pasar global,
(4) Terwujudnya sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional,
(5) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif
produk nasional.
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2.3.1. Strategi Pusat ALLI dalam Mengimplementasikan Kebijakan BSN
Pusat ALLI memiliki visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja untuk
mengimplementasikan kebijakan BSN.
Visi
Visi Pusat ALLI tahun 2015-2019 adalah
"Terwujudnya sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang handal
untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”.
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pusat ALLI mengemban misi memberikan
kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan akreditasi untuk mendukung
pembangunan ekonomi yaitu:
(1) Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi;
(2) memfasilitasi pengelolaan SNSU guna memastikan ketertelusuran metrologi
nasional ke sistem internasional;
(3) memfasilitasi pengembangan kerjasama dan pengakuan nasional dan
internasional di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan
pengelolaan SNSU.
Tujuan
Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi Pusat ALLI, tujuan yang ingin dicapai
adalah memenuhi kebutuhan nasional akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
yang diakui di tingkat internasional.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis
Pusat ALLI menurut perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta
pembelajaran dan pertumbuhan sebagai berikut:
Customer Perspectives:
(1) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan
Internal Process Perspectives:
(2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan
penilaian kesesuaian
(3) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran
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Learning and Growth Perspectives:
(4) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi PALLI yang professional.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pusat PALLI dalam lima tahun ke depan
diukur dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja, yaitu:
(1)

Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pengujian dan inpeksi oleh
laboratorium penguji dan lembaga inspeksi, sampai dengan tahun 2019
sebanyak 1593 SNI

(2)

Jumlah laboratorum dan lembaga inspeksi yang diakreditasi KAN, sampai
dengan tahun 2019 sebanyak 7544 LPK

(3)

Persentase pemeliharaan layanan laboratorium dan lembaga inspeksi yang
diakreditasi, sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%

(4)

Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan, sampai dengan
tahun 2019 sebesar 100%

(5)

Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi, sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1316 orang

(6)

Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA),
sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 skema

(7)

Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung
kepentingan nasional, sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 skema

(8)

Tingkat persepsi klien terhadap layanan jasa akreditasi bidang laboratorium
dan lembaga inspeksi, sampai dengan tahun 2019 sebesar 4.1 skor

(9)

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui
secara Internasional, sampai dengan tahun 2019 sebanyak 200 kemampuan
pengukuran

(10) Jumlah produsen bahan acuan dan penyelenggara uji profisiensi yang
diakreditasi oleh KAN, sampai dengan tahun 2019 sebanyak 15 lembaga
(11) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALLI yang
kompetensinya, sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%

meningkat

(12) Realisasi anggaran PALLI, sampai dengan tahun 2019 sebesar > 95%
(13) Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PALLI, sampai dengan
tahun 2019 sebanyak 3 aplikasi.
Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusat ALLI beserta targetnya untuk setiap
tahun selama periode 2015 – 2016 ditunjukkan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusat ALLI tahun 2015 – 2019.
SASARAN

TARGET

INDIKATOR KINERJA
2015

2016

2017

2018

2019

satuan

Customer Perspectives

1

Meningkatnya
penerapan SNI oleh
pemangku kepentingan

1

Jumlah SNI yang
digunakan sebagai dasar
pengujian dan inpeksi
oleh laboratorium penguji
dan lembaga inspeksi

308

313

318

324

330

SNI

2

Jumlah laboratorum dan
lembaga inspeksi yang
diakreditasi KAN

1235

1359

1495

1645

1810

LPK

3

Persentase pemeliharaan
layanan laboratorium dan
lembaga inspeksi yang
diakreditasi

100

100

100

100

100

%

4

Persentase waktu proses
akreditasi kurang dari 12
bulan

100

100

100

100

100

%

5

Jumlah SDM yang
kompeten di bidang
akreditasi laboratorium
dan lembaga inspeksi

916

1016

1116

1216

1316

orang

6

Jumlah skema akreditasi
KAN yang diakui di tingkat
internasional (MRA/MLA)

4

4

5

5

6

Skema

7

Jumlah skema akreditasi
KAN yang dikembangkan
untuk mendukung
kepentingan nasional

5

5

6

6

6

Skema

8

Tingkat persepsi klien
terhadap layanan jasa
akreditasi bidang
laboratorium dan lembaga
inspeksi

3.5

3.5

3.6

4.0

4.1

Skor

9

Jumlah kemampuan
pengukuran dan kalibrasi
yang tertelusur dan diakui
secara internasional

120

140

160

180

200

Kemampuan
pengukuran

10

Jumlah produsen bahan
acuan dan penyelenggara
uji profisiensi yang
diakreditasi oleh KAN

7

9

11

13

15

Lembaga

11

Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) PALLI yang
meningkat kompetensinya

100

100

100

100

100

%

12

Realisasi anggaran PALLI

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

%

13

Jumlah e-governance
yang mendukung tata
kelola PALLI

2

2

2

3

3

Aplikasi

Internal Process Perspectives

2

3

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas sistem
penerapan standar dan
penilaian kesesuaian

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas sistem
ketertelusuran
pengukuran

Learning and Growth Perspectives

4

Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola
dan organisasi PALLI
yang profesional
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2.3.2. Program dan Kegiatan Pusat ALLI
Untuk mencapai sasaran tersebut, Pusat ALLI melaksanakan kegiatan
“Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi” yang merupakan
bagian dari “Program Pengembangan Standardisasi Nasional” BSN. Kegiatan ini
bertujuan:
(1) Merumuskan kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi
(2) Mengembangkan kompetensi asesor laboratorium dan lembaga inspeksi
(3) Memelihara dan mengembangkan pengakuan Internasional dan regional
terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan inspeksi
(4) Merumuskan kebijakan penguatan standar nasional satuan ukuran
(5) Meningkatkan pengakuan Internasional terhadap kemampuan pengukuran
nasional
(6) Menyelenggarakan layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
Tujuan kegiatan dan sasaran serta indicator kinerja yang ingin dicapai dirangkum
pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan kegiatan, sasaran dan indicator kinerja Pusat ALLI.
Tujuan Kegiatan
Tujuan Kegiatan 1

Tujuan Kegiatan 2

Tujuan Kegiatan 3

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran 2

Indikator Kinerja 7

Sasaran 4

Indikator Kinerja 13

Sasaran 2

Indikator Kinerja 5

Sasaran 2

Indikator Kinerja 8

Sasaran 4

Indikator Kinerja 11

Sasaran 2

Indikator Kinerja 6

Sasaran 3

Indikator Kinerja 9

Sasaran 1

Indikator Kinerja 1

Sasaran 2

Indikator Kinerja 2

Tujuan Kegiatan 4
Tujuan Kegiatan 5

Indikator Kinerja 3

Tujuan Kegiatan 6

Indikator Kinerja 4

Semua
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Sasaran 3

Indikator Kinerja 10

Sasaran 4

Indikator Kinerja 12

2.3.2.1. Tujuan Kegiatan 1: Merumuskan Kebijakan Akreditasi Bidang
Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Sistem akreditasi perlu dijaga agar tetap konsisten dan dikembangkan untuk
dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.Untuk itu kebijakan diperlukan, baik
yang terkait dengan mekanisme akreditasi maupun ketentuan-ketentuan
bagi laboratorium dan lembaga inspeksi sedemikian hingga penilaian
kesesuaian yang dihasilkannya memenuhi standar mutu yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Salah satu tugas yang diturunkan dari fungsi pengkajian dan penyusunan
kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional yang diselenggarakan
BSN adalah perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan
akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga sertifikasi, laboratorium dan
lembaga inspeksi. Kebijakan di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi bertujuan memastikan pelaksanaan akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi berjalan efektif, serta penilaian kesesuaian yang dilakukan
laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi memenuhi standar
mutu yang dapat diterima di tingkat regional maupun internasional. Pada
tahun 2016, kebijakan tersebut meliputi:
(1) Kebijakan Manajemen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dikelola dengan sistem
manajemen yang memenuhi standar SNI ISO/IEC 17011:20011
Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum badan akreditasi dalam
mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Sistem manajemen
tersebut didokumentasikan dalam panduan mutu, prosedur, kebijakan,
syarat dan aturan serta pedoman yang dievaluasi secara reguler untuk
dapat mengikuti perkembangan kebutuhan, syarat dan aturan badan
akreditasi. Pada tahun ini telah dilakukan tinjauan terhadap:
(a) Penggunaan aplikasi KAN Management Information System (KANMIS) untuk memperlancar manajemen akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi
KAN MIS telah diberlakukan sejak akhir tahun 2014 segera setelah
disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik LPK,
asesor, anggota Panitia Teknis Akreditasi, anggota Konsil KAN
dan Sekretariat sendiri
(Pusat ALLI). Dengan aplikasi ini,
laboratorium dan lembaga inspeksi tidak perlu lagi datang ke
Sekretariat KAN untuk melakukan pendaftaran dan dapat
mengunggah dokumen-dokumen persyaratan akreditasi serta
tindak lanjut hasil asesmen secara on-line melalui website KAN.
Laboratorium dan lembaga inspeksi juga dapat memantau
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perkembangan proses akreditasinya. Dengan demikian, proses
akredatasi berjalan lebih cepat dan transparan.
Dalam perjalanan penggunaan KAN MIS pada tahun 2016
ditemukan beberapa kekurangan, khususnya menyangkut
konsistensi waktu tahapan asesmen dan ketersediaan rekaman
LPK. Masalah ini telah diselesaikan dengan baik.
(b) Prosedur proses akreditasi
Dari keseluruhan proses akreditasi, masih ditemukan
ketidaksesuaian pada aspek waktu pelaksanaan asesmen awal,
asesmen ulang dan kunjungan pengawasan. Banyak pelaksanaan
asesmen yang terlambat, di luar kerangka waktu yang telah
ditetapkan. Untuk itu telah dibuat kebijakan untuk memperbaiki
informasi pengingat bagi LPK dan tindaklanjut yang diambil ketika
keterlambatan masih terjadi berupa pembekuan dan pencabutan
status akreditasi.
(c) Pengendalian dokumen sistem manajemen KAN
Dilaksanakan perbaikan terhadap kerancuan prosedur proses
akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan PUP.
(d) Pengurangan, pembekuan dan pencabutan status akreditasi
Kebijakan KAN tentang pengurangan, pembekuan dan
pencabutan status akreditasi telah dimuat dalam KAN 01 tetapi
prosedurnya belum tersedia. Pada tahun ini prosedur tersebut
telah dibuat dan didokumentasikan sebagai bagian dari Prosedur
Proses Akreditasi.
(e) Kebijakan lain terkait dengan:
 perbaikan ruang lingkup akreditasi laboratorium medik
 publikasi LPK yang dibekukan dan dicabut
 pernyataan kerahasiaan dan ketidakberpihakan
anggota Panitia Teknis dan anggota Konsil KAN.

asesor,

(2) Kebijakan Pengembangan Sistem Akreditasi Laboratorium dan
Lembaga Inspeksi
Untuk meningkatkan mutu akreditasi, Pusat ALLI melakukan revisi
“KAN 01 – Syarat dan Aturan Akreditasi Laboratroium dan Lembaga
Inspeksi” sebagai ketentuan acuan bagi laboratroium dan lembaga
inspeksi, asesor dan Sekretariat KAN dalam pelaksanaan akreditasi.
Terdapat beberapa perubahan penting dalam KAN 01 yang baru (Revisi
7 April 2016) ini, antara lain perihal partisipasi dalam uji profisiensi,
pembekuan status akreditasi karena diemukannya ketidaksesuaian
yang serius pada kunjungan pengawasan (surveilen), dan penggunaan
simbol akreditasi KAN.
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Di samping itu, dilakukan perbaikan perekaman asesor. Rekaman
asesor individual sekarang tersedia secara lengkap sehingga
memudahkan penelusuran.
(3) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Laboratorium Penguji dan
Lembaga Inspeksi
Kebijakan ini dilaksanakan dengan pengembangan evaluasi
kompetensi teknis laboratorium melalui penyelenggaraan uji profisiensi
(UP) bagi laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN. KAN
menyelenggarakan UP tiap tahun. Pada tahun 2016 telah diselesaikan
tiga program UP yang dikoordinasikan oleh KAN dan 4 program UP
yang dikoordinasikan oleh selain KAN (APLAC dan APEC), melalui
KAN, yang diikuti oleh laboratorium penguji. Ringkasan program,
peserta dan hasil kedua jenis UP ini diperlihatkan masing-masing pada
Tabel 4 dan Tabel 5. Dengan partisipasi dalam UP laboratorium bisa
memastikan kebenaran dan kesesuaian kinerja (metode, peralatan,
dan personel) dengan persyaratan teknis dalam ruang lingkup
pekerjaannya, serta melakukan investigasi dan tindakan perbaikan
terhadap hasil-hasil yang tidak memuaskan.
Tabel 4. Program uji profisiensi yang dikoordinasikan oleh KAN pada
tahun 2016.
No.

Program

Jumlah
Peserta
34

Hasil/Tindak Lanjut

1

KAN XIX – Kopi Instan

2

KAN XIX – Minyak Goreng Sawit

38

76 % memuaskan

3

KAN XIX – Kembang Gula Keras

15

63 % memuaskan

79 % memuaskan

Tabel 5. Keikutsertaan dalam uji profisiensi yang dikoordinasikan oleh
selain KAN, melalui KAN, pada tahun 2016.
No.
1

2
3

4

Program
APLAC PT T101 -- Winding
Temperature - Rise Test
(Resistance Method)
APLAC PT T104 -- Trace
Elements in Drinking Water
APLAC PT T105 -- Nutritional
Elements (Iron and Zinc) in
Wheat Flour
APEC FSCF PT -- Cadmium in
Rice

Jumlah
Peserta
2

Hasil/Tindak Lanjut
Peninjauan Laporan
Sementara

3

67 % memuaskan

4

Peninjauan Laporan
Sementara

2

Peninjauan Laporan
Sementara

Untuk mendukung terlaksananya partisipasi dalam program UP, KAN
juga membuat kebijakan yang mewajibkan laboratorium memiliki dan
menyampaikan kepada KAN Rencana UP (Proficiency Testiong Plan)
selama masa akreditasinya. Kebijakan ini tertuang dalam “KAN P-06
Kebijkan KAN tentang Uji Profisiensi”. Rencana UP menjadi instrumen
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bagi KAN untuk memastikan kecukupan laboratorium dalam UP dan
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian pada hasil UP.
(4) Kebijakan Teknis Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Untuk kelancaran proses asesmen dan tindakan perbaikan hasil
asesmen laboratorium dan lembaga inspeksi, telah dibuat kebijakan
teknis berkenaan dengan rekaman dokumen persiapan asesmen dan
komunikasi KAN dengan laboratorium dan lembaga inspeksi, dan
kerangka waktu tindakan perbaikan hasil asesmen.
Keseluruhan Tujuan Kegiatan 1 ini diarahkan untuk mencapai “Indikator
Kinerja 7 – Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk
mendukung kepentingan nasional”, dan khusus kebijakan (1)(a) untuk
“Indikator Kinerja 13 – Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola
PALLI”.
2.3.2.2. Tujuan Kegiatan 2: Mengembangkan Kompetensi Asesor
Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Asesor adalah pelaksana matarantai kritis proses akreditasi. Rekomendasi
asesor dari hasil asesmen laboratorium dan lembaga inspeksi menjadi
landasan kuat bagi pengambilan keputusan akreditasi KAN. Di samping
asesor sebagai target utama, tujuan kegiatan ini juga mentargetkan SDM
akreditasi lain, yaitu anggota Panitia Teknis, personel LPK, dan anggota
Sekretariat KAN sendiri.
Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi meningkat dari tahun ke tahun,
demikian pula ruang lingkupnya. Untuk dapat memelihara ketersediaan
asesor laboratorium dalam jumlah dan kualifikasi yang mencukupi,
dilaksanakan perekrutan asesor baru melalui tahapan pelatihan. Pelatihan
ini telah dilaksanakan untuk calon asesor di bidang akreditasi laboratorium
kalibrasi, laboratorium penguji dan laboratorium lingkungan. Untuk
penguasaan materi standar laboratium medik terbaru (ISO 15189:2012) dan
standar lembaga inspeksi terbaru (ISO/IEC 17020:2012), telah dilakukan
pula pelatihan pendalaman masing-masing bagi asesor laboratrium medik
dan asesor lembaga inspeksi.
Untuk memlihara dan memutakhirkan pengetahuan serta informasi standarstandar, kebijakan dan prosedur akreditasi, dilaksanakan pertemuan
penyegaran bagi asesor dan anggota Panitia Teknis.
Sosialisasi kebijakan, prosedur dan persyaratan teknis akreditasi terkini juga
dilaksanakan bagi personel LPK dalam suatu pertemuan teknis di
Yogyakarta. Umpan balik untuk perbaikan pelayanan akreditasi diperoleh,
baik melalui diskusi maupun survey kepuasan pelanggan yang dilakukan
langsung pada kesempatan itu.
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Kegiatan khusus untuk SDM laboratorium kalibrasi dilakukan melalui
Workshop Uji Banding Laboratorium Kalibrasi. Workshop membahas
evaluasi hasil uji banding laboratorium kalibrasi di bidang dimensional, suhu,
kelistrikan, massa dan volume dengan nara sumber para pakar di bidang
yang bersangkutan. Workshop diikuti oleh wakil-wakil laboratoroium peserta
program uji banding.
Peningkatan kompetensi bagi Sekretariat KAN dilakukan melalui:


pelatihan standar-standar penilaian kesesuaian (SNI ISO/IEC 17025,
SNI ISO/IEC 17020, SNI ISO 15189, dan SNI ISO/IEC 17043)



Pengamatan asesmen laboratorium dan lembaga inspeksi sebagai
pengamat bersama dengan tim asesmen.

Kedua kegiatan itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang
standar acuan LPK yang diakreditasi serta hands-on experience dalam
melakukan asesmen, sehingga anggota Sekretariat KAN mendapatkan
wawasan yang lebih baik untuk meningkatkan mutu pelayanan
akreditasinya sehari-hari.
Keseluruhan Tujuan Kegiatan 2 ini mendukung pencapaian “Indikator
Kinerja 5 – Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi laboratorium
dan lembaga inspeksi”, “Indikator Kinerja 8 – Tingkat persepsi klien terhadap
layanan jasa akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi”, dan
“Indikator Kinerja 11 – Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALLI yang
meningkat kompetensinya”.
2.3.2.3. Tujuan Kegiatan 3: Memelihara dan Mengembangkan Pengakuan
Internasional dan Regional Terhadap Sistem
Akreditasi Pengujian, Kalibrasi dan Inspeksi
Keberterimaan hasil penilaian kesesuaian dari LPK suatu negara oleh
negara lain dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dalam perdagangan
global. Saling keberterimaan itu diwujudkan dengan skema saling
pengakuan antar badan akreditasi di tingkat regional dan internasional.
BSN, melalui KAN, telah diterima menjadi penandatangan (signatory)
kesepakatan saling pengakuan antar badan akreditasi di tingkat regional
melalui APLAC dalam skema APAC Mutual Recognition Arrangement
(MRA) dan internasional melalui ILAC dalam skema ILAC MRA. Status ini
pada APLAC MRA dan ILAC MRA telah dicapai sejak tahun 2001 untuk
laboratorium penguji, tahun 2003 untuk laboratorium kalibrasi, dan tahun
2013 untuk laboratorium medik. Untuk lembaga inspeksi, status
penandatangan APLAC MRA diperoleh sejak tahun 2004 dan ILAC MRA
pada tahun 2012.
Untuk keberlanjutannya, MRA yang telah diperoleh dipelihara melalui: ·
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(1) Penerapan ISO/IEC 17011:2011 dalam pelaksanaan akreditasi
Penerapan ini dilaksanakan pada seluruh proses akreditasi
laboratorium dan lembaga inspeksi, baik untuk akreditasi awal,
penambahan ruang lingkup akreditasi, pengawasan (surveilen) status
akreditasi, maupun akreditasi ulang. Konsistensi kesesuaiannya
dengan standar tersebut dievaluasi ulang oleh APLAC setiap empat
tahun.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan Evaluasi APLAC untuk Status
Penandatangan KAN pada APLAC MRA selama lima hari (25 – 29 Juli
2016) oleh Tim Evaluator APLAC yang berasala dari Vietnam, New
Zealand, Mesir, Taiwan dan Thailand. Evaluasi ini mencakup:
 evaluasi ulang untuk akreditasi laboratorium kalibrasi, laboratorium
penguji, laboratorium medik, dan lembaga inspeksi
 evaluasi perluasan lingkup untuk akreditasi penyelenggara uji
profisiensi.
Evaluasi dilakukan pada sistem dokumentasi pengelolaan akreditasi
beserta penerapannya (desk evaluation) dan penyaksian pelaksanaan
(witnessing) asesmen lapangan. Temuan-temuan evaluasi mencakup
3 ketidaksesuaian (non-conformance, NC), 7 masalah (concern, CN)
dan 10 komentar (comment, CM) berkenaan dengan hal-hal sebagai
berikut:
NC1

CN6
CN7

: Rekaman dokumen persiapan asesmen dan komunikasi
KAN dengan LPK
: Prosedur proses akreditasi, khususnya kerangka waktu
asesmen awal / asesmen ulang dan kunjungan
pengawasan
: Kebijakan pengurangan, pembekuan dan pencabutan
status akreditasi
: Pernyataan kerahasiaan dan ketidakberpihakan asesor
: Pengendalian dokumen sistem manajemen KAN
: Kerangka waktu tindakan perbaikan hasil asesmen LPK
: Sertifikat pelatihan asesor laboratorium medik (ISO
15189:2012)
dan
lembaga
inspeksi
(ISO/IEC
17020:2012)
: Pelatihan asesor kepala dan asesor teknik untuk
laboratorium medik (ISO 15189:2012) dan lembaga
inspeksi (ISO/IEC 17020:2012)
: Implementasi KAN Management Information System
: Uji profisiensi kalibrasi

CM1
CM2
CM3

: Pencantuman standar akreditasi PUP pada website KAN
: Konsistensi ruang lingkup akreditasi laboratorium medik
: Pemeliharaan rekaman asesor

NC2

NC3
CN1
CN2
CN3
CN4

CN5
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CM4
CM5

: Evaluasi efektivitas pelatihan personel
: Posisi Manajer Akreditasi Laboratorium Medik pada
struktur organisasi KAN
CM6
: Kerangka waktu penyampaian aplikasi untuk akreditasi
ulang
CM7
: Peluang peningkatan pada audit internal KAN
CM8
: Kualifikasi auditor internal
CM9
: Publikasi LPK yang dicabut dan dibekukan
CM10 : Ketertelusuran pengukuran
Semua temuan tersebut di atas sudah diperbaiki dan disetujui oleh Tim
Evaluator.
(2) Partisipasi aktif dalam forum dan kegiatan APLAC dan ILAC
Partisipasi dalam forum APLAC dan ILAC dilakukan secara regular
dengan menghadiri dan berkontribusi pada pembahasan di sidang
umum (general assembly), pertemuan teknis dan pertemuan MRA
organisasi akreditasi regional dan internasional itu setiap tahun. Topik
pembahasan pada pertemuan-pertemuan tersebut mencakup
pelaporan
organisasiorganisasi
akreditasi
regional,
status
keanggotaan, status MRA signatories, evaluasi dan pengambilan
keputusan anggota baru MRA, perencanaan strategis, administrasi dan
penganggaran organisasi, ketentuan dan pedoman teknis akreditasi,
perencanaan dan pelaporan uji profisiensi, pelatihan dan kegiatan
teknis lainnya. Pembahasan pada akhirnya menghasilkan
resolusiresolusi untuk ditindaklanjuti baik oleh manajemen APLAC dan
ILAC maupun badan akreditasi anggota.
Sepanjang tahun 2016 keikutsertaan dalam kedua forum akreditasi itu
ditunjukkan pada Tabel 6.
Tabel 6. Forum akreditasi regional / internasional yang diikuti
Forum Regional /
Internasional

Tanggal
Pelaksanaan

Tempat
Pelaksanaan

1

APLAC MRA Council
Meeting, Extraordinary GA
and BoM Meeting

6 – 7 Jan 2016

Bangkok,
Thailand

2

Joint ILAC-IAF Mid-year
Meetings

30 Mar – 6 Apr 2016

Frankfurt,
Jerman

3

Joint APLAC-PAC Annual
Meetings

10 – 18 Jun 2016

Taipei,
Taiwan

4

Joint ILAC-IAF Annual
Meetings

26 Okt – 4 Nov 2016

New Delhi,
India

5

APLAC MRA Council
Meeting

30 Nov – 1 Des 2016

Kualalumpur,
Malaysia

No.

22

Selain partisipasi dalam pertemuan-pertemuan, KAN melalui Pusat
ALLI berkontribusi dalam pengambilan keputusan APLAC dan ILAC
melalui pemungutan suara elektronik (e-balloting) dan pemberian
masukan dalam bentuk komentar terhadap draft dokumen kebijakan,
pemberian informasi, berita dan tanggapan survey.
Peran aktif Pusat ALLI juga ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan teknis
regional, terutama uji profisiensi. Dalam hal ini KAN mengkoordinasikan
keikutsertaan laboratorium-laboratorium kalibrasi dan pengujian yang
telah diakreditasi dalam program uji profisiensi APLAC dan menjadi
koordinator program uji profisiensi APLAC tertentu. Pada awal tahun
2016 KAN menyelesaikan koordinasi penyelenggaraan UP APLAC
untuk kalibrasi massa yang telah dimulai sejak tahun 2013.
Dengan Tujuan Kegiatan 3 ini dapat dicapai “Indikator Kinerja 6 –
Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional
(MRA/MLA)”.
2.3.2.4. Tujuan Kegiatan 4: Merumuskan Kebijakan Penguatan Standar
Nasional Satuan Ukuran
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) merupakan episentrum metrologi
yang berperanan penting dalam mendukung infrastruktur mutu nasional,
khususnya sebagai sumber ketertelusuran metrologis bagi kegiatan
penilaian kesesuaian. Kalibrasi, pengujian dan inspeksi yang didasarkan
pada hasil pengukuran harus tertelusur ke Sistem Internasional Satuan (SI)
melalui SNSU.
Penguatan SNSU direalisasikan dalam kebijakan pengembangan SNSU
dan metrologi nasional, peningkatan kemampuan laboratorium kalibrasi,
pengembangan ketertelusuran metrologi, dan pengembangan penerapan
ketidakpastian pengukuran
(1) Pengembangan SNSU dan Metrologi Nasional
Pengembangan SNSU dan pengembangan metrologi bukan sesuatu
yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari
pengembangan infrastruktur mutu nasional secara keseluruhan.
Oleh sebab itu, pengembangan SNSU yang akan efektif memberikan
manfaat seyogyanya diletakkan dalam strategi pengembangan
metrologi nasional. Pada tahun 2013, KSNSU mengawali pembahasan
strategi ini danmengusulkan pendekatan identifikasi dan evaluasi status
infrastruktur metrologi terkini untuk kemudian direalisasikan menuju
terbangunnya infrastruktur mutu nasional yang mampu mendukung
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daya saing produk Indonesia dan perlindungan konsumen, kesehatan,
keamanan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Berdasarkan UU SPK, BSN melaksanakan pengelolaan SNSU dan
bekerja sama dengan kementerian/lembaga sesuai dengan kompetensi
teknisnya. Dalam konteks ini BSN bertanggungjawab atas terjaminnya
ketertelusuran ke Satuan SI melalui SNSU dalam kegiatan penilain
kesesuaian. Termasuk dalam tanggungjawab ini adalah memastikan
tersedianya SNSU serta laboratorium yang memelihara dan
mendiseminasikannya untuk kepentingan ketertelusuran dimaksud.
Untuk itu BSN bekerjasama dengan laboratorium nasional Pusat
Penelitian Metrologi – LIPI untuk pengelolaan SNSU fisik dan Pusat
Penelitian Kimia – LIPI untuk pengelolaan SNSU Kimia. Sebagai bagian
dari kerjasama itu, BSN mengoordinasikan pengakuan internasional
terhadap kemampuan kalibrasi dan pengukuran (CMC) kedua lembaga
tersebut melalui skema CIPM MRA.
Sebagai pengelola SNSU, BSN mewakili keanggotaan Indonesia dalam
Konvensi Meter yang merupakan perjanjian internasional untuk
penyeragaman pengukuran. Keputusan-keputusan fundamental
Konvensi Meter diambil dalam Konferensi Umum Timbangan dan
ukuran (CGPM) dan diimplementasikan oleh NMI di seluruh dunia
dengan koordinasi Biro Internasional Timbangan dan Ukuran (BIPM) di
bawah penyeliaan CIPM.
BSN berpartisipasi dalam CGPM yang dilaksanakan tiap 4 tahun dan
Pertemuan BIPM tiap tahun. Pada tahun 2016, pertemuan BIPM yang
diikuti adalah Meeting of NMI Directors and BIPM Member State
Representatives yang dilaksanakan di Sevres, Perancis pada tanggal
30 November - 1 Desember 2016. Pada pertemuan ini dibahas rencana
revisi Satuan SI, hasil-hasil kegiatan laboratorium BIPM, efektivitas
CIPM MRA, strategi pemanfaatan metrology, kerjasama antar NMI, dan
pendanaan BIPM.
(2) Peningkatan Kemampuan Laboratorium Kalibrasi
Laboratorium kalibrasi merupakan bagian dari penguatan SNSU,
khususnya dari aspek pemanfaatan SNSU, mengingat kedudukannya
sebagai matarantai diseminasi satuan ukuran dari SNSU ke peralatan
ukur yang digunakan dalam pengukuran. Peningkatan kemampuan
laboratorium kalibrasi, karena itu, menjadi penting. Salahsatu
instrument yang efektif untuk meningkatkan kemampuan laboratorium
kalibrasi adalah uji banding antar laboratorium kalibrasi (UBLK). UBLK
juga digunakan oleh KAN untuk melakukan evaluasi kompetensi teknis
laborartorium, komplementer dengan evaluasi dalam proses asesmen.
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Pada tahun 2016, BSN melalui KAN (Pusat ALLI) mengambil kebijakan
untuk melakukan koordinasi dan penyelenggaraan UBLK untuk bidangbidang pengukuran dimensional, suhu, kelistrikan, massa dan volume.
Hasil-hasil program UBLK ini dirangkum pada Tabel 7. Di samping itu,
melalui KAN dilaksanakan pula program UBLK yang dikoordinasikan
oleh selain KAN sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.
Tabel 7. Program UBLK yang dikoordinasikan KAN pada tahun 2016.
Program

Jumlah
Peserta

Memuaskan

Hasil
Tidak Memuaskan

1

Vernier Caliper

51

84%

16%

2

Dial Indicator

18

78%

22%

3

Termometer Radiasi

13

46%

54%

4

Multimeter:
Tegangan DC

15

80%

20%

Tegangan AC

15

67%

33%

Arus DC

15

73%

27%

Arus AC

15

67%

33%

Resistan DC

15

53%

47%

5

Anak Timbangan F1

24

42%

58%

6

Timbangan Analitik

31

23%

77%

7

Buret

36

39%

61%

8

Termometer Gelas

48

42%

58%

9

Labu Ukur

49

73%

27%

Tabel 8. Program UBLK yang dikoordinasikan oleh selain KAN,
melalui KAN, pada tahun 2016.
(a) Bekerjasama dengan P3KLL Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Hasil

Program

Jumlah
Peserta

Memuaskan

Tidak Memuaskan

Sound Level Meter

3

67%

33%

(b) Bekerjasama dengan BPFK Kementerian Kesehatan
Program

Hasil

Jumlah
Peserta

Memuaskan

Tidak Memuaskan

1

ECG

25

80%

20%

2

Sphygmomanometer

25

68%

32%

3

Centrifuge

25

60%

40%

4

Baby Incubator

15

67%

33%

5

Suction Pump

18

72%

28%
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(3) Kebijakan Pengembangan Ketertelusuran Metrologi
Ketertelusuran metrologi atau ketertelusuran hasil pengukuran ke
Satuan SI merupakan elemen penting yang memfasilitasi
keberterimaan hasil penilaian kesesuaian, dan karena itu
dipersyaratkan oleh tiap negara dalam perdagangan global.
BSN telah memiliki kebijakan tentang ketertelusuran metrologi yang
dituangkan dalam “KAN-P-08 Kebijakan KAN tentang Ketertelusuran
Hasil Pengukuran” terbitan Juni 2008. Dalam perjalanannya, kebijakan
ini telah mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 2016 juga
dilakukan 3 kali perubahan untuk penyempurnaan dan penyesuaian
dengan kebijakan internasional, baik editorial maupun substansial.
Perubahan editorial berkenaan dengan penyesuaian terminologi,
sedangkan perubahan substansial berkenaan dengan kebijakan
ketertelusuran untuk kalibrasi dan pengukuran yang tidak termasuk
dalam ruang lingkup APLAC MRA dan CIPM MRA. KAN-P-08 yang
paling mutakhir adalah Terbitan Nomor 6, Oktober 2016.
(4) Kebijakan Pengembangan Penerapan Ketidakpastian pengukuran
Pada era globalisasi ini metode evaluasi dan pelaporan ketidakpastian
pengukuran diharuskan seragam di seluruh dunia sedemikian hingga
pengukuran yang dilakukan di semua negara dapat dengan mudah
dibandingkan. Untuk itu KAN telah memiliki kebijakan untuk
menerbitkan pedoman pada tahun 2008 yang dituangkan dalam “KANG-01 Pedoman KAN untuk Evaluasi dan Pelaporan Ketidakpastian
Pengukuran” yang mengacu pada pedoman internasional ISO “Guide
to the Expression of Uncertainty in Measurement”. Sejak saat itu KANG-01 telah dijadikan pedoman oleh laboratorium yang diakreditasi oleh
KAN. Tinjauan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2016
menyimpulkan bahwa KAN-G-01 Terbitan Nomor 3, Januari 2011
masih sesuai, tidak ada perubahan yang harus dilakukan.
Tujuan Kegiatan 4 mendukung pencapaian “Indikator Kinerja 9 – Jumlah
kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara
Internasional”.

2.3.2.5. Tujuan Kegiatan 5: Meningkatkan Pengakuan Internasional terhadap
Kemampuan Pengukuran Nasional
Para pengguna jasa kalibrasi dan pengujian harus memiliki keyakinan
bahwa standar-standar nasional pengukuran yang menjadi acuan di negaranegara yang terlibat kesepakatan itu ekivalen dan terkait satu sama lain.
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Oleh karena itu diperlukan adanya pengakuan terhadap kemampuan
pengukuran metrologi nasional yang secara spesifik dinyatakan sebagai
kemampuan kalibrasi dan pengukuran (calibration and measurement
capability, CMC) yang dimiliki oleh lembaga metrologi nasional (national
metrology institute, NMI). Pengakuan internasional terhadap CMC NMI
dinyatakan dalam kesepakatan saling pengakuan yang dikelola oleh Panitia
Internasional Timbangan dan Ukuran (CIPM), yang selanjutnya disingkat
CIPM MRA.
Pengakuan CMC tersebut di atas diperoleh melalui tahapan peer review
kompetensi (mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
dan hasil uji banding) Puslit Metrologi – LIPI selaku NMI atau Puslit Kimia –
LIPI selaku lembaga metrologi nasional untuk bidang khusus yang ditunjuk
(designated institute, DI) oleh reviewers atau technical peers yang disetujui
oleh Asia-Pacific Metrology Programme (APMP). Pada tahun 2016, BSN
melalui Pusat ALLI mengkoordinasikan peer review Puslit Kimia-LIPI untuk
bidang Kimia dan Puslit KIM-LIPI untuk bidang Kelistrikan dan Massa &
Turunannya oleh reviewers yang telah disetujui oleh APMP, yaitu:
 Kimia: Soy sauce oleh Dr Byungjoo Kim (Korea Research Institute of
Standards and Science (KRISS))
 Kimia: Phthalate buffer oleh Dr Igor Maksimov (National Metrology
Institute of Japan(NMIJ))
 Massa dan Turunannya: Force and Torque oleh Dr Koji Ogushi (NMIJ)
 Massa dan Turunannya: Gas Flow, Liquid Flow and Volume oleh Dr
Takashi Shimada (NMIJ)
 Kelistrikan: DC Resistance, Capacitance and Inductance oleh Dr Nobuhisa Kaneko (NMIJ).
Tindakan perbaikan untuk ketidaksesuaian pada peer review tersebut di
atas sudah dnyatakan memuaskan, dan CMC yang diajukan sudah disetujui
oleh reviewer masing-masing.
Tujuan Kegiatan 5 mendukung pencapaian “Indikator Kinerja 9 – Jumlah
kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara
Internasional”.
2.3.2.6. Tujuan Kegiatan 6: Menyelenggarakan Layanan Akreditasi
Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi mencakup
pemrosesan asesmen awal (dan asesmen penambahan ruang lingkup
akreditasi), asesmen ulang dan surveilen (pengawasan) untuk laboratorium
kalibrasi, laboratorium penguji, laboratorium medik, lembaga inspeksi dan
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penyelenggara uji profisiensi (PUP), sesuai dengan ruang lingkup yang
diajukan.
Metode penilaian kesesuaian termasuk ke dalam ruang lingkup akreditasi.
Metode yang digunakan diupayakan SNI, terutama untuk laboratorium
penguji dan lembaga inspeksi. Penggunaan metode SNI diamati oleh asesor
pada waktu asesmen.
Setiap permintaan akreditasi, penambahan ruang lingkup akreditasi dan reakreditasi diproses mengikuti Prosedur Proses Akreditasi dan harus
diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan sebagaimana diatur
dalam UU SPK dan kebijakan KAN. Untuk menjaga status akreditasi LPK
yang sudah diakreditasi, LPK diingatkan akan kerangka waktu re-akreditasi
dan surveilen sehingga pelaksanaan asesmen tidak terlambat.
Pelayanan akreditasi pada tahun 2016 telah dilakukan untuk total 802 LPK
yang terdiri atas asesmen awal (182), surveilen pertama (296), surveilen
kedua (193) dan asesmen ulang (131).
Salahsatu hal yang perlu diperhatikan akreditasi LPK ini adalah keberadaan
PUP dan produsen bahan acuan (RMP). Sebagaimana diuraikan pada
Bagian 1.4 Nomor (4), PUP dibutuhkan untuk jaminan kebenaran hasil
pengujian/kalibrasi serta untuk penilaian kompetensi teknis laboratorium
penguji/kalibrasi, dan RMP dibutuhkan untuk menjamin ketertelusuran
dalam pengujian/kalibrasi. Akan tetapi, jumlah PUP yang diakreditasi pada
saat ini sangat kurang (baru 11), dan RMP bahkan belum ada yang
diakreditasi. Untuk itu KAN berupaya mendorong pertumbuhan PUP dan
RMP yang diakreditasi.
Tujuan Kegiatan 6 ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja 1, Indikator
Kinerja 2, Indikator Kinerja 3, Indikator Kinerja 4 dan Indikator Kinerja 10.

2.3.3. Penetapan Kinerja 2016
Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusat ALLI beserta targetnya pada tahun
2016 diperlihatkan pada Tabel 9 yang merupakan kutipan dari Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 antara Kepala Pusat ALLI dan Deputi Bidang Penerapan Standar dan
Akreditasi – BSN (Lampiran 2). Pengertian dan tata cara pengukuran indikator
kinerja dijelaskan pada Lampiran 3.
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Tabel 9. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Tahun 2016.
NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PIC

TARGET

Customer Perspectives
1

Meningkatnya penerapan
SNI oleh pemangku
kepentingan

1

Jumlah SNI yang digunakan
sebagai dasar pengujian dan
inpeksi oleh laboratorium penguji
dan lembaga inspeksi

PALLI

313 SNI

2

Jumlah laboratorum dan lembaga
Inspeksi yang diakreditasi KAN

PALLI

1359 LPK

3

Persentase pemeliharaan layanan
laboratorium dan lembaga inspeksi
yang diakreditasi

PALLI

100%

4

Persentase waktu proses
akreditasi kurang dari 12 bulan

PALLI

100%

5

Jumlah SDM yang kompeten di
bidang akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi

PALLI

916 orang

6

Jumlah skema akreditasi KAN
yang diakui di tingkat internasional
(MRA/MLA)

PALLI

4 skema

7

Jumlah skema akreditasi KAN
yang dikembangkan untuk
mendukung kepentingan nasional

PALLI

5 skema

8

Tingkat persepsi klien terhadap
layanan jasa akreditasi bidang
laboratorium dan lembaga inspeksi

PALLI

3.5 skor

9

Jumlah kemampuan pengukuran
dan kalibrasi yang tertelusur dan
diakui secara Internasional

PALLI

140
kemampuan
pengukuran

10

Jumlah produsen bahan acuan
dan penyelenggara uji profisiensi
yang diakreditasi oleh KAN

PALLI

9 lembaga

11

Persentase Aparatur Sipil Negara
(ASN) PALLI yang meningkat
kompetensinya

PALLI

100%

12

Realisasi anggaran PALLI

PALLI

 95%

13

Jumlah e-governance yang
mendukung tata kelola PALLI

PALLI

2 aplikasi

Internal Process Perspectives
2

3

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas sistem
penerapan standar dan
penilaian kesesuaian

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas sistem
ketertelusuran pengukuran

Learning and Growth Perspectives
4

Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan
organisasi PALLI yang
profesional
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA PUSAT ALLI
Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan Pusat ALLI dalam tahun
2016 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah diurakan pada Bagian 2.3.3 dirangkum pada
Tabel 10.
Tabel 10. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target dan Realisasi Tahun 2016.
No.

Sasaran Strategis

Customer Perspectives
1
Meningkatnya penerapan SNI
oleh pemangku kepentingan

Internal Process Perspectives
2
Meningkatnya kapasitas dan
kualitas sistem penerapan
standar dan penilaian
kesesuaian

3

Meningkatnya kapasitas dan
kualitas sistem ketertelusuran
pengukuran

Learning and Growth Perspectives
4
Meningkatnya kinerja sistem
pengelolaan anggaran,
sumber daya manusia, tata
kelola dan organisasi PALLI
yang profesional

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%
Realisasi

1

Jumlah SNI yang digunakan
sebagai dasar pengujian dan
inpeksi oleh laboratorium penguji
dan lembaga inspeksi

313 SNI

329 SNI

105.1%

2

Jumlah laboratorum dan lembaga
Inspeksi yang diakreditasi KAN

1359 LPK

1415 LPK

104.1%

3

Persentase pemeliharaan layanan
laboratorium dan lembaga inspeksi
yang diakreditasi

100%

95.4%

95.4%

4

Persentase waktu proses
akreditasi kurang dari 12 bulan

100%

98.7%

98.7%

5

Jumlah SDM yang kompeten di
bidang akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi

916 orang

1145 orang

112.7%

6

Jumlah skema akreditasi KAN
yang diakui di tingkat internasional
(MRA/MLA)

4 skema

4 skema

100%

7

Jumlah skema akreditasi KAN
yang dikembangkan untuk
mendukung kepentingan nasional

5 skema

5 skema

100%

8

Tingkat persepsi klien terhadap
layanan jasa akreditasi bidang
laboratorium dan lembaga inspeksi

3.5 skor

3.76 skor

107.4%

9

Jumlah kemampuan pengukuran
dan kalibrasi yang tertelusur dan
diakui secara internasional

140
kemampuan
pengukuran

145
kemampuan
pengukuran

103.6%

10

Jumlah produsen bahan acuan
dan penyelenggara uji profisiensi
yang diakreditasi oleh KAN

9 lembaga

11 lembaga

122.2%

11

Persentase Aparatur Sipil Negara
(ASN) PALLI yang meningkat
kompetensinya

100%

100%

100%

12

Realisasi anggaran PALLI

 95%

99.64%

99.64%

13

Jumlah e-governance yang
mendukung tata kelola PALLI

2 aplikasi

1 aplikasi

50%

3.1.1. Indikator Kinerja 1: Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pengujian dan
inpeksi oleh laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
Standar akan mendorong berkembangnya pasar domestik. Bagi produsen, SNI
merupakan acuan persyaratan minimal produk dalam produksi serta merupakan tolok ukur
kualitas produk. Dengan mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produknya telah
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ber-SNI atau telah sesuai dengan SNI, produk tersebut akan mendapat nilai tambah
kepercayaan pembeli dan memperkuat eksistensinya di pasar. Penerapan SNI oleh
produsen dalam negeri juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan
produk dalam negeri yang bermutu dan berdaya saing.
Agar suatu produk ber-SNI atau sesuai dengan SNI, harus dilalui suatu proses penilaian
kesesuaian oleh LPK yang kompeten. Kompetensi LPK itu sendiri dibuktikan melalui
akreditasi, penilaian oleh pihak ketiga, yakni badan akreditasi – dalam hal ini KAN – yang
tidak memihak dan mandiri. Ketidakberpihakan dan kemandirian KAN serta kesesuaian
sistem akreditasinya dengan ketentuan atau standar internasional harus senantiasa dijaga
dan diakui, baik di tingkat nasional maupun global.
Penilaian kesesuaian produk (barang atau jasa) dalam hal ini dilakukan melalui pengujian
dan/atau inspeksi oleh laboratorium pengujian yang menerapkaNI ISO/IEC 17025:2008
dan/atau lembaga inspeksi yang menerapkan SNI ISO/IEC 17020:2012. Oleh sebab itu,
sebagaimana uraian pada Bagian 2.3.2.6 Tujuan Kegiatan 6, penggunaan metode SNI
oleh kedua jenis LPK tersebut yang diakreditasi oleh KAN menjadi indikator upaya
penjaminan mutu produk di Indonesia.
Indikator ini ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 313 SNI. Realisasinya terbagi ke
dalam penggunaan SNI sebagai dasar pengujian sebanyak 307 dan inpeksi sebanyak 22
sehingga total 329 atau 105.1%. Tabel 11 memperlihatkan capaian tersebut beserta jenis
produk yang bersangkutan.
Tabel 11. Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pengujian dan inpeksi sampai
dengan tahun 2016
No.

Penilaian
Kesesuaian

Jumlah
SNI

1

Pengujian

Pangan, farmasi, kosmetika, bahan pembersih, peralatan
rumah tangga, mainan anak, lingkungan, perikanan,
otomotif, baja & produk baja, listrik & elektronika, semen,
beton, aspal, keramik, pupuk, plastik/pvc, karet, tekstil &
produk tekstil, minyak, pertambangan, dan pertanahan

307

2

Inspeksi

Mesin dan peralatan industri, transportasi, bidang pertanian
dan produk pertanian, pemeliharaan dan konstruksi
bangunan, pemeliharaan dan konstruksi industri

22

Jumlah

329

Produk

3.1.2. Indikator Kinerja 2: Jumlah laboratorum dan lembaga inspeksi yang diakreditasi
KAN
Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan Pusat ALLI (lihat Bagian 2.3.2.6).
Laboratorum dan lembaga Inspeksi yang dimaksud mencakup semua jenis LPK yang
akreditasinya diproses oleh Pusat ALLI, yaitu laboratorium kalibrasi, laboratorium
pengujian, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi (PUP),
dan produsen bahan acuan (RMP). Jumlah LPK yang ditargetkan tahun 2016 adalah
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1359. Realisasinya melebihi target, yaitu sebanyak 1415 LPK atau 104.1%, yang
didominasi oleh laboratorium pengujian (75.8%). Belum ada RMP yang diakreditasi
meskipun skemanya sudah dibuka pada November 2014.
Jumlah LPK yang diakreditasi KAN menunjukkan kecenderungan positif dari waktu ke
waktu sebagaimana ditampilkan pada Tabel 12 dan Gambar 2 untuk kurun 6 tahun terakhir
sejak tahun 2010. Pertumbuhannya berfluktuasi dengan rata-rata 13.6% atau 125 LPK
tiap tahun.
Tabel 12. Jumlah dan pertumbuhan LPK yang diakreditasi tahun 2010 – 2016.
Tahun

Lembaga Penilaian
Kesesuaian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Laboratorium Pengujian

497

550

685

801

870

940

1072

Laboratorium Kalibrasi

131

145

161

172

187

200

230

Lembaga Inspeksi

23

26

27

37

40

44

53

Laboratorium Medik

11

22

28

31

40

44

49

1

1

1

4

4

5

11

0

0

0

Penyelenggara Uji Profisiensi
Produsen Bahan Acuan
Total LPK

744

902

1045

1141

1233

1415

Pertumbuhan

81

158

143

96

92

182

Persentasi pertumbuhan

12.2%

21.2%

15.9%

9.2%

8.1%

14.8%

1600

1400

663

Laboratorium Pengujian

Laboratorium Kalibrasi

Lembaga Inspeksi

Laboratorium Medik

Penyelenggara Uji Profisiensi

Total

1415
1233

1141

1200
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1045
1000
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801

744

800
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663
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2622
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3731
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4040
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Gambar 2. Pertumbuhan LPK yang diakreditasi tahun 2010 – 2016.
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3.1.3. Indikator Kinerja 3: Persentase pemeliharaan layanan laboratorium dan lembaga
inspeksi yang diakreditasi
Pemeliharaan layanan laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi yang
dimaksud adalah pelaksanaan proses untuk melanjutkan status akreditasi LPK, yaitu
asesmen ulang untuk re-akreditasi dan surveilen. Pada tahun 2016 asesmen ulang,
surveilen pertama dan surveilen kedua direncanakan untuk total 841 LPK dan
direalisasikan 802 LPK, yang berarti pencapaian 95.4%. Rincian data pemeliharaan ini
diberikan pada Tabel 13.
Tabel 13. Data pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi tahun 2016.
S1 – Surveilen pertama, S2 – Surveilen kedua, AU – Asesmen ulang
Rencana

LPK

Realisasi

Laboratorium Penguji

S1
227

S2
138

AU
106

Total
471

S1
219

S2
121

AU
106

Total
446

Laboratorium Kalibrasi

46

56

20

122

46

51

20

117

Laboratorium Medik

14

9

3

26

14

9

3

26

Lembaga Inspeksi

13

12

2

27

13

12

2

27

Penyelenggara UP

4

0

0

4

4

0

0

4

304

215

131

650

296

193

131

620

Jumlah

Persentasi pemeliharaan
layanan

95.4%

Adanya asesmen yang tidak tercapai (4.6%) disebabkan oleh:
• Pengunduran tanggal surveilen oleh laboratorium / lembaga inspeksi
• Pengunduran atau pembatalan tanggal asesmen ulang oleh laboratorium / lembaga
inspeksi
• Keterlambatan Sekretariat dalam memproses asesmen ulang dan surveilen
laboratorium / lembaga inspeksi.
Pusat ALLI harus memperbaiki hal ini dengan mengefektifkan peringatan kepada LPK
tentang kerangka waktu asesmen, dan bertindak lebih responsif terhadap permintaan
asesmen ulang.

3.1.4. Indikator Kinerja 4: Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan
Waktu proses akreditasi adalah waktu yang digunakan sejak kontrak pekerjaan akreditasi
antara KAN dan LPK sampai diterbitkannya keputusan akreditasi oleh KAN.
Untuk akreditasi awal, LPK yang selesai diproses kurang dari 12 bulan berjumlah 179 dari
182 dan untuk re-akreditasi 130 dari 131. Dengan demikian, total proses yang kurang dari
12 bulan adalah 309/313 atau pencapaian 98.7%. Rincian data waktu proses diperlihatkan
pada Tabel 14.
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Tabel 14. Waktu penyelesaian proses akreditasi.
LPK yang diakreditasi

Akreditasi awal
Jumlah

Diproses < 12 bulan

Re-akreditasi
Jumlah

Diproses < 12 bulan

Laboratorium Penguji

132

130

106

105

Laboratorium Kalibrasi

30

30

20

20

Lembaga Inspeksi

9

9

3

3

Laboratorium Medik

5

4

2

2

Penyelenggara UP

6

6

0

0

Jumlah

182

179

131

130

Total LPK akreditasi awal
dan re-akreditasi

313

Total diproses < 12 bulan

309

% proses < 12 bulan

98.7%

Masih adanya proses akreditasi yang lebih dari 12 bulan (1.3%), yaitu:


untuk akreditasi awal dan re-akreditasi laboratorium penguji, terjadi karena
pergantian asesor dari yang direncanakan, keterlambatan asesor dalam
melakukan verifikasi tindakan perbaikan serta keterlambatan Sekretariat dalam
memantau tahapan proses akreditasi



untuk akreditasi awal laboratium medic, terjadi karena keterlambatan asesor
dalam melakukan verifikasi tindakan perbaikan serta keterlambatan Sekretariat
dalam memantau tahapan proses akreditasi.

Ke depan KAN harus mengintensifkan pemantauan proses akreditasi, dan
memutuskan untuk segera melanjutkan ke tahap berikutnya apabila waktu untuk
tahap tertentu sudah terlewati.
3.1.5. Indikator Kinerja 5: Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi laboratorium
dan lembaga inspeksi
Sebagaimana diuraikan pada tujuan kegiatan di Bagian 2.3.2.2, kompetensi SDM di
bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dipelihara dan dikembangkan
melalui pelatihan, workshop dan sosialisasi. Tabel 18 memperlihatkan secara ringkas
kegiatan ini selama tahun 2016.
SDM di bidang akreditasi mencakup Anggota Sekretariat KAN di Pusat ALLI, calon asesor,
asesor, anggota Panitia Teknis, dan personel LPK itu sendiri. Dari Tabel 15 terlihat bahwa
SDM kompeten yang dimaksud mencapai 1145 orang, atau 112.7% dari 916 orang yang
direncanakan.
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Tabel 15. Kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan SDM di bidang akreditasi laboratorium
dan lembaga inspeksi.
No.
1

Kegiatan Sosialisasi /

Materi

Workshop / Pelatihan
Pelatihan Asesor
Laboratorium Kalibrasi

 Standar SNI ISO/IEC 17025:2008
 Kebijakan dan Prosedur Akreditasi KAN

Peserta

Jumlah
Peserta

Calon Asesor Lab.
Kalibrasi

22

Calon Asesor Lab.
Penguji

25

Asesor Lab.
Penguji

20

Asesor Lab. Medik

18
16

 Metodologi Asesmen
 Validasi Metode Kalibrasi
 Ketertelusuran dan Ketidakpastian
Pengukuran
2

Pelatihan Asesor
Laboratorium Penguji

 Standar SNI ISO/IEC 17025:2008
 Kebijakan dan Prosedur Akreditasi KAN
 Metodologi Asesmen
 Validasi Metode Pengujian
 Ketertelusuran dan Ketidakpastian
Pengukuran

Pelatihan Asesor
Laboratorium Penguji
Bidang Lingkungan

 Standar SNI ISO/IEC 17025:2008

Pelatihan Asesor
Laboratorium Medik

 Standar SNI ISO 15189:2012

Pelatihan Asesor
Lembaga Inspeksi

 Standar SNI ISO/IEC 17020:2012
 Kebijakan dan Prosedur Akreditasi KAN

Asesor Lembaga
Inspeksi

6

Pertemuan Teknis
Laboratorium

Kebijakan, Prosedur dan Persyaratan
Teknis Akreditasi KAN

Wakil Lab., Lemb.
Inspeksi dan PUP

858

7

Pelatihan Sekretariat
KAN

Standar-standar Penilaian Kesesuaian

Anggota Set. KAN

13

Pengamatan Asesmen Laboratorium dan
Lembaga Inspeksi

Anggota Set. KAN

36

Workshop Uji Banding
Laboratorium Kalibrasi

Evaluasi Hasil Uji Banding Laboratorium
Kalibrasi

Wakil Lab.
Peserta UBLK

137

3

4
5

8

 Kebijakan dan Prosedur Akreditasi KAN
 Permen LH No. 06 Tahun 2009
 Kebijakan dan Prosedur Akreditasi KAN

Jumlah

1145

3.1.6. Indikator Kinerja 6: Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat
internasional (MRA/MLA)
Seperti telah diuraikan pada Bagian 2.3.2.3 Tujuan Kegiatan 3, KAN telah menjadi
penandatangan ILAC MRA dan APLAC MRA untuk 4 skema akreditasi. Sampai dengan
tahun 2016 KAN mampu memelihara MRA tersebut melalui penerapan ISO/IEC
17011:2011 secara efektif dan partisipasi aktif dalam forum dan kegiatan APLAC dan ILAC
yang dievaluasi setiap 4 tahun. Saat ini KAN melalui Pusat ALLI tengah menjalani tahap
akhir proses untuk menambah status pengakuan internasional itu dengan akreditasi PUP.
Keseluruhan skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional tersebut
diperlihatkan pada Tabel 16. Dengan demikian, indicator kinerja ini tercapai 100%.
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Tabel 16. Skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA).
No.

Skema Akreditasi

Tanggal Awal Pengakuan
Internasional
APLAC MRA

ILAC MRA

Keterangan

1

Laboratorium Pengujian
(ISO/IEC 17025)

22 Mei 2001

20 Juni 2001

Pemeliharaan

2

Laboratorium Kalibrasi
(ISO/IEC 17025)

13 Nov 2003

30 Des 2003

Pemeliharaan

3

Lembaga Inspeksi
(ISO/IEC 17020)

9 Des 2004

24 Okt 2012

Pemeliharaan

4

Laboratorium Medik
(ISO 15189)

14 Mar 2013

14 Mar 2013

Pemeliharaan

5

Penyelenggara Uji Profisiensi
(ISO/IEC 17043)

---

---

 Pengajuan baru 2016
 Evaluasi APLAC 25 – 29 Juli 2016
 Tindakan perbaikan hasil evaluasi
disetujui Tim Evaluator Des 2017

6

Produsen Bahan Acuan
(ISO Guide 34)

---

---

 Diluncutkan November 2014
 Belum ada RMP yang diakreditasi

3.1.7. Indikator Kinerja 7: Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk
mendukung kepentingan nasional
Pada saat ini skema akreditasi yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan
nasional, baik di wilayah regulasi maupun non-regulasi, mencakup lima skema, yaitu
laboratorium pengujian (ISO/IEC 17025), laboratorium kalibrasi (ISO/IEC 17025), lembaga
inspeksi (ISO/IEC 17020), laboratorium medic (ISO 15189), dan penyelenggara uji
profisiensi (ISO/IEC 17043). Jumlah ini sama dengan yang direncanakan, berarti Indikator
Kinerja 7 tercapai 100%.
3.1.8. Indikator Kinerja 8: Tingkat persepsi klien terhadap layanan jasa akreditasi bidang
laboratorium dan lembaga inspeksi
Sebagaimana disinggung pada Bagian 2.3.2.2 Tujuan Kegiatan 2, telah dilakukan survey
kepuasan pelanggan (LPK) untuk mendapatkan umpan balik untuk perbaikan pelayanan
akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi. Survey ini diikuti oleh 435 responden
yang terdiri atas wakil dari laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik
dan lembaga inspeksi yang diakreditasi.
Hasil survey diperlihatkan pada Gambar 3. Dari data hasil itu dapat disimpulkan:


Nilai harapan dan persepsi:
- Nilai harapan tertinggi (89,01%) adalah kejelasan alur proses akreditasi, dan
terendah (83,08%) adalah biaya akreditasi.
- Nilai persepsi tertinggi (80,14%) adalah penampilan asesor yang rapi, bersih, dan
menarik pada saat asesmen, dan terendah (70,62%) adalah kecepatan proses
akreditasi.
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Tingkat harapan dan persepsi:
- Tingkat harapan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi KAN adalah
86,65% atau 4.4 pada skala 1 – 5.
- Tingkat persepsi kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi KAN adalah
74,06% atau 3.76 pada skala 1 – 5.

Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Tahun 2016
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Parameter Survey
Parameter Survey:
1.

Kemudahan pelayanan

2.

Kemudahan akses dan kelengkapan informasi
tentang akreditasi yang disampaikan dalam
website KAN

3.

Kejelasan alur proses akreditasi

4.

Kejelasan persyaratan akreditasi

5.

Kejelasan personel penghubung dan mekanisme
komunikasi di Sekretariat KAN

6.

Kemudahan komunikasi, kesopanan, keramahan,
dan kecepatan pelayanan

7.

Jam layanan akreditasi

8.

Informasi jadwal proses akreditasi dan komitmen
pelaksanaannya.

9.

Tanggung jawab dan kemampuan dalam
memberikan pelayanan

10.

Kemampuan Sekretariat dalam penguasaan
akreditasi dan standar, serta kecakapan dalam
memberikan informasi yang jelas dan mudah
dimengerti kepada pelanggan (LPK)

11.

Kemampuan asesor dalam memahami
persyaratan akreditasi dan standar, serta
kecakapan dalam memberikan informasi yang
jelas dan mudah dimengerti kepada LPK

12.

Penampilan asesor yang rapi, bersih, dan menarik
pada saat asesmen

13.

Kecepatan proses akreditasi

14.

Biaya akreditasi

15.

Tanggapan Sekretariat KAN terhadap umpan balik
dan keluhan pelanggan

Gambar 3. Hasil survey kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi bidang laboratorium
dan lembaga inspeksi.
Tingkat persepsi kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi tersebut di atas
merupakan Indikator Kinerja 8 yang ditargetkan 3.5. Persentasi realisasinya 3.76/3.5 atau
107.4%.
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Meskipun realisasi indikator ini mencapai lebih dari 100%, perlu diperhatikan bahwa:


Terdapat kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi atau yang
diterima pelanggan saat ini terhadap pelayanan akreditasi KAN sebesar 12,59%.



Harapan tertinggi pelanggan yang sangat penting adalah kejelasan alur proses
akreditasi, sedangkan yang terendah (kurang penting) adalah biaya akreditasi.



Persepsi yang diterima pelanggan saat ini yang tertinggi (sangat baik) adalah
penampilan asesor yang rapi, bersih, dan menarik pada saat asesmen, dan yang
terendah (kurang baik) adalah kecepatan proses akreditasi.

Ke depan KAN harus meningkatkan mutu layanan akreditasinya sehingga persepsi
pelanggan atau LPK (mendekati) sama dengan harapannya. Aspek peningkatan yang
sangat perlu ditekankan adalah kecepatan proses akreditasi yang pengendaliannya ada
di Pusat ALLI selaku Sekretariat KAN.
3.1.9. Indikator Kinerja 9: Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur
dan diakui secara internasional
Indikiator kinerja ini merupakan landasan teknis bagi pengakuan internasional terhadap
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian yang berbasis pengukuran.
Para pengguna jasa kalibrasi dan pengujian harus memiliki keyakinan bahwa standarstandar nasional pengukuran yang menjadi acuan di negara-negara yang terlibat
kesepakatan itu ekivalen dan terkait satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan adanya
pengakuan terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional yang secara spesifik
dinyatakan sebagai kemampuan kalibrasi dan pengukuran (calibration and measurement
capability, CMC) yang dimiliki oleh lembaga metrologi nasional (national metrology
institute, NMI). Pengakuan internasional terhadap CMC NMI dinyatakan dalam
kesepakatan saling pengakuan yang dikelola oleh Panitia Internasional Timbangan dan
Ukuran (CIPM), yang selanjutnya disingkat CIPM MRA.
Pengakuan CMC tersebut di atas diperoleh melalui tahapan peer review kompetensi
(mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan hasil uji banding) Puslit
Metrologi – LIPI selaku NMI atau Puslit Kimia – LIPI selaku lembaga metrologi nasional
untuk bidang khusus yang ditunjuk (designated institute, DI) oleh reviewers atau technical
peers yang disetujui oleh Asia-Pacific Metrology Programme (APMP). Pada tahun 2016,
BSN melalui Pusat ALLI mengkoordinasikan peer review Puslit Kimia-LIPI untuk bidang
Kimia dan Puslit KIM-LIPI untuk bidang Kelistrikan dan Massa & Turunannya oleh
reviewers yang telah disetujui oleh APMP, yaitu:


Kimia: Soy sauce oleh Dr Byungjoo Kim (KRISS Korea)



Kimia: Phthalate buffer oleh Dr Igor Maksimov (NMIJ Jepang)



Massa dan Turunannya: Force and Torque oleh Dr Koji Ogushi (NMIJ Jepang)



Massa dan Turunannya: Gas Flow, Liquid Flow and Volume oleh Dr Takashi Shimada
(NMIJ Jepang)



Kelistrikan: DC Resistance, Capacitance and Inductance oleh Dr Nobu-hisa Kaneko
(NMIJ Jepang)
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Radiomeri dan Fotometri: Power, radiant, Transmittance, regular, spectral and Gloss
oleh Dr Tatsuya Zama (NMIJ Jepang)

Tabel 17. Kemampuan pengukuran dan kalibrasi (CMC) yang di-review dan telah
disetujui oleh technical peers sesuai dengan skema CIPM MRA.
Bidang
Kimia

Massa dan
Turunannya

1

Soy sauce

Benzoic acid, methyl
paraben, n-butyl paraben

2

Phthalate buffer

pH 4 at 15oC, 25oC, 37oC

3

Force: Tension &
compression

Force measuring device

4

Force: Tension &
compression:
Torque: clockwise &
counterclockwise
Torque: clockwise &
counterclockwise

Uniaxial testing machine

5

7

Gas flow rate

8
9
10
11
12

Water flow rate
Volume
Volume
Volume
Volume

Water meter
Burettes
Graduated pipettes
One-mark pipettes
Volumetric flasks

13

Volume

14

DC resistance standards
and sources: low values
DC resistance standars
and sources: multiple
range
DC resistance meters:
low values
DC resistance meters:
intermediate values
Capacitance:
capacitance and
dissipation factor for low
loss capacitors
Capacitance: meters
Inductance: self
inductance and
equivalent series
resistance, low values
Inductance: meters
Responsivity, UV,
broadband irradiance

Graduated measuring
cylinders
Fixed resistor

15

16
17
18

19
20

21
22
Radiomeri
dan
Fotometri

23
24
25

Technical Peer
Dr. I. Maksimov,
NMIJ Jepang
Dr. B. Kim,
KRISS Korea
Dr. K.Ogushi,
NMIJ Jepang

Tanggal Peer
Review
7 – 8 Mar 2016

9 – 11 Ags 2016

Torque measuring device
Reference torque
wrench, torque wrench
tester
Gas meter

6

Kelistrikan

Artifak yang Diukur /
Dikalibrasi

Besaran

Dr. T. Shimada,
NMIJ Jepang

Dr. N. Kaneko,
NMIJ Jepang

Multifunction calibrator

Microohmmeter,
multimeter
Ohmmeter, multimeter
Standard capacitor, fix
capacitor, capacitance
box
LCR meters
Fixed inductor, variable
inductor, inductance box

LCR meters
UV Radiometer

Power, radiant
Transmittance, regular,
spectral
Gloss

Laser
Spectally-Neutral
material
General Material
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Dr. T. Zama,
NMIJ Jepang

4 – 6 Okt 2016

Ruang lingkup yang dinilai mencakup 25 CMC seperti yang ditunjukkan pada Tabel 17.
Setelah melalui tindakan perbaikan hasil review yang dinyatakan memuaskan, seluruh CMC
tersebut disetujui oleh reviewers. Hal ini berarti jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi
yang tertelusur dan diakui secara internasional bertambah 25 dari 120 CMC yang sudah
diperoleh pada tahun 2015, atau menjadi 145 kumulatif. Dengan perkataan lain, realisasinya
mencapai 145/40 atau 103.6%.

3.1.10. Indikator Kinerja 10: Jumlah produsen bahan acuan dan penyelenggara uji
profisiensi yang diakreditasi oleh KAN
Keberadaan penyelenggara uji profisiensi (PUP) dibutuhkan untuk jaminan kebenaran
hasil pengujian/kalibrasi serta untuk penilaian kompetensi teknis laboratorium
penguji/kalibrasi, sedangkan produsen bahan acuan (RMP) dibutuhkan untuk menjamin
ketertelusuran dalam pengujian/kalibrasi.
Dapat dilihat pada Tabel 12 bahwa PUP pada tahun 2016 diakreditasi oleh KAN sebanyak
11 lembaga. Belum ada RMP yang diakreditasi sampai saat ini. Dengan demikian, PUP
dan RMP yang diakreditasi berjumlah 11, melebihi 9 lembaga yang ditargetkan, yang
berarti realisasinya 122.2%. Walaupun begitu, urgensi belum tersedianya RMP yang
diakreditasi harus menjadi perhatian KAN.

3.1.11. Indikator Kinerja 11: Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALLI yang
meningkat kompetensinya
ASN Pusat ALLI berjumlah 49 orang sebagaimana diuraikan pada Bagian 1.3.2). Harus
dijaga dan ditingkatkan supaya dapat memelihara dan meningkatkan mutu pelaksanaan
tugasnya dalam melayani akreditasi laboratorium dan lembaga inpseksi. Peningkatan
kompetensi ini dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan
pelatihan yang relevan (lihat Bagian 2.3.2.2).
Jumlah ASN Pusat ALLI yang mengikuti kegiatan tersebut di atas telah ditunjukkan pada
Tabel 15, yaitu 13 orang pada pelatihan mengenai standar-standar penilaian kesesuaian
dan 36 orang pada kegiatan pengamatan asesmen laboratorium dan lembaga inspeksi
sehingga total 49 orang. Kedua kegiatan itu memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang standar acuan LPK yang diakreditasi serta hands-on experience dalam
melakukan asesmen, sehingga anggota Sekretariat KAN mendapatkan wawasan yang
lebih baik untuk meningkatkan mutu pelayanan akreditasinya sehari-hari.
Dengan demikian, indicator kinerja ini telah tercapai 49/49 atau 100%.
3.1.12. Indikator Kinerja 12: Realisasi anggaran PALLI
Seluruh kegiatan Pusat ALLI pada tahun 2016 dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp
10,053,399,000. Jumlah yang direalisasikan adalah Rp 10,016,490,647 atau 99.63%.
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3.1.13. Indikator Kinerja 13: Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PALLI
E-governance yang dimaksud adalah aplikasi IT untuk melakukan proses akreditasi dan
pengelolaan internal akreditasi secara on-line.
E-governance yang pertama adalah KAN Management Information System (KAN-MIS).
KAN MIS telah digunakan sejak akhir tahun 2014 oleh semua pihak yang terlibat dalam
proses akreditasii yaitu LPK, asesor, anggota Panitia Teknis Akreditasi, anggota Konsil
KAN dan Sekretariat sendiri (Pusat ALLI). Dengan aplikasi ini, laboratorium dan lembaga
inspeksi tidak perlu lagi datang ke Sekretariat KAN untuk melakukan pendaftaran dan
dapat mengunggah dokumen-dokumen persyaratan akreditasi serta tindak lanjut hasil
asesmen secara on-line melalui website KAN. Laboratorium dan lembaga inspeksi juga
dapat memantau perkembangan proses akreditasinya. Dengan demikian, proses
akredatasi berjalan lebih cepat dan transparan.
Dalam perjalanan penggunaan KAN MIS pada tahun 2016 ditemukan beberapa
kekurangan, khususnya menyangkut konsistensi waktu tahapan asesmen dan
ketersediaan rekaman LPK. Masalah ini telah diselesaikan dengan baik.
Pemeliharaan dilakukan secara reguler. Pada tahun 2016 telah diselesaikan perbaikan
untuk beberapa kekurangan, khususnya menyangkut konsistensi waktu tahapan
asesmen dan ketersediaan rekaman LPK.
Aplikasi untuk pengelolaan internal akreditasi belum tersedia. Dokumen sistem
manajemen akreditasi di tiap skema (pengujian, kalibrasi, inspeksi, medik dan uji
profisiensi) sudah disiapkan, tetapi formatnya belum seragam. Ini menjadi pekerjaan yang
harus diselesaikan pada tahun 2017.
Indikator kinerja Pusat ALLI yang terkahir ini dengan demikian baru tercapai ½ atau 50%.

3.2. REALISASI ANGGARAN
Telah dijelaskan pada Bagian 3.1.12, anggaran kegiatan Pusat ALLI tahun 2016 sudah
direalisasikan sebesar Rp 10,016,490,647 atau 99.63%.dari pagu Rp 10,053,399,000.
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BAB IV. PENUTUP
Melalui Laporan Kinerja Pusat ALLI BSN tahun 2016 ini telah disusun laporan sebagai
bentuk
pertanggungjawaban
atas
pengelolaan
anggaran dan
pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi BSN.
Sasaran strategis Pusat ALLI tahun 2015 difokuskan pada “Meningkatkan akses produk
nasional ke pasar global” dan “Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan standar
nasional satuan ukuran”. Target masing-masing indikator strategis untuk tahun 2015 telah
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pusat ALLI Tahun 2015.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pusat ALLI dapat mencapai sasaran strategis
dengan seluruh indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 95.7%.
Kinerja ini harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang supaya proses
akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi terlaksana lebih efektif, terbuka dan trasparan
dalam waktu yang tidak melebihi batas yang telah ditentukan.
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LAMPIRAN
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Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspkesi
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46

47

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja

Pengertian dan Tata Cara Pengukuran IKU
No.

Indikator Kinerja
Utama

1

Jumlah SNI yang
digunakan sebagai dasar
pengujian dan inpeksi oleh
laboratorium penguji dan
lembaga inspeksi

2

Jumlah laboratorum dan
lembaga Inspeksi yang
diakreditasi KAN

3

Definisi Instilah Teknis

Tujuan

Tipe
Satuan
Ukuran

Formula

Frekuensi

Siapa
yang
Mengukur

Sumber Data

Memastikan intensitas
dan mendorong
pemanfaatan SNI di
bidang akreditasi lab.
dan lembaga inspeksi

SNI

Jumlah kumulatif SNI yang digunakan
sebagai metode pengujian oleh lab.
penguji dan metode inpeksi oleh lemb.
inspeksi (LI) yang diakreditasi KAN

Tiap akreditasi awal
dan penambahan
ruang lingkup
akreditasi (sktr. 200x
/ tahun)

PALLI

Data jumlah SNI
dalam ruang lingkup
akreditasi lab. dan LI
(kumulatif)

Lab. dan lembaga Inspeksi di sini
mencakup juga penyelenggara uji
profisiensi (PUP) dan produsen
bahan acuan (RMP).

Menigkatkan kapasitas
pelayanan penilaian
kesesuaian di Indonesia
yang sesuai standar
(terakreditasi)

LPK

Jumlah kumulatif lab., LI, PUP dan
RMP yang diakreditasi KAN

Tiap akreditasi awal
(sekitar 120x / tahun)

PALLI

Data jumlah lab.,
LI, PUP dan
RMP yang
diakreditasi KAN
(kumulatif)

Persentase pemeliharaan
layanan laboratorium dan
lembaga inspeksi yang
diakreditasi

Pemeliharaan yang dimaksud
adalah pelaksanaan proses untuk
melanjutkan status akreditasi LPK
(reakreditasi dan kunjungan
pengawasan).

Memelihara kapasitas
pelayanan akreditasi
laboratorum dan
lembaga Inspeksi

%

[(Jumlah layanan reakreditasi dan
pemeliharaan akreditasi Lab, LI, PUP
dan RMP yang dilaksanakan) /
(Jumlah layanan reakreditasi dan
pemeliharaan akreditasi Lab, LI, PUP
dan RMP yang diajukan)] x 100%

Tiap reakreditasi dan
kunjungan
pengawasan (sekitar
600x / tahun)

PALLI

Data layanan
akreditasi dari
KAN.

4

Persentase waktu proses
akreditasi kurang dari 12
bulan

Waktu proses akreditasi adalah
waktu yang digunakan sejak kontrak
pekerjaan akreditasi antara KAN
dan LPK sampai diterbitkannya
keputusan akreditasi oleh KAN.

Menigkatkan kapasitas
pelayanan penilaian
kesesuaian di Indonesia
yang sesuai standar
(terakreditasi)

%

[{Jumlah akreditasi Lab, LI, PUP dan
RMP yang diproses kurang dari 12
bulan) / (Jumlah akreditasi Lab, LI,
PUP dan RMP yang diproses)] x 100%

Tiap akreditasi awal
dan reakreditasi
(sekitar 720x / tahun)

PALLI

Data layanan
akreditasi dari
KAN

5

Jumlah SDM yang
kompeten di bidang
akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi

SDM dimaksud mencakup Asesor,
Anggota Pantek Akreditasi, Anggota
KAN, dan personel LPK.
Kompetensi SDM didapat dari
keikutsertaan dalam pelatihan
asesor, apresiasi asesor, pertemuan
KAN, dan pertemuan teknis LPK.

Memelihara dan
meningkatkan mutu
akreditasi secara
berkelanjutan.

Orang

Jumlah SDM yang kompeten di bidang
akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi (kumulatif)

Tiap pelatihan dan
sosialisasi kebijakan
akrd. kepada SDM
akreditasi lab. / lemb.
Inspeksi (4x / tahun)

PALLI

Data SDM yang
kompeten di
bidang akreditasi
LPK

(……. bersambung)

Pengertian dan Tata Cara Pengukuran IKU
(…. sambungan)

No.

Indikator Kinerja
Utama

6

Jumlah skema akreditasi
KAN yang diakui di tingkat
internasional (MRA/MLA)

7

Siapa
yang
Mengukur

Tujuan

Tipe Satuan
Ukuran

Formula

Frekuensi

MRA/MLA (Mutual Recognition
Arrangemnt / Multilateral
Recognition Agreement) yang
dimaksud adalah kesepakatan
saling pengakuan antar badanbadan akreditasi di dunia.

Memelihara dan
meningkatkan keberterimaan
hasil penilaian kesesuaian
Indonesia di tingkat
internasional.

Skema

Pemeliharaan dan
penambahan jumlah
skema akreditasi KAN
yang diakui di tingkat
internasional
(MRA/MLA) (kumulatif)

Pemeliharaan
dan
pengembangan
skema akreditasi
sepanjang tahun

PALLI

Data jumlah skema
akreditasi KAN yang
diakui dalam MRA dan
MLA (kumulatif)

Jumlah skema akreditasi
KAN yang dikembangkan
untuk mendukung
kepentingan nasional

Kepentingan nasional mencakup
kebutuhan penilaian kesesuaian
baik di wilayah regulasi maupun
sukarela.

Memelihara dan
meningkatkan dukungan
akreditasi pada penilaian
kesesuaian yang dibutuhkan
di Indonesia.

Skema

Pemeliharaan dan
penambahan jumlah
sekema akreditasi baru
bidang laboratorium
dan lembaga inspeksi
(kumulatif)

Pemeliharaan
dan
pengembangan
skema akreditasi
sepanjang tahun

PALLI

Data jumlah skema
akreditasi yang
dioperasikan oleh
KAN (kumulatif)

8

Tingkat persepsi klien
terhadap layanan jasa
akreditasi bidang
laboratorium dan lembaga
inspeksi

Persepsi klien adalah penilaian
LPK terhadap parameterparameter pelayanan akreditasi
laboratorium dan lembaga
inspeksi.

Mendapatkan umpan balik
dari LPK untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan layanan
akreditasi

Skor

Indeks persepsi LPK
dengan skala liker 1-5

1x / tahun

PALLI

Survey kepuasan
pelanggan

9

Jumlah kemampuan
pengukuran dan kalibrasi
yang tertelusur dan diakui
secara internasional

Kemampuan pengukuran dan
kalibrasi (CMC) yang dimaksud
adalah CMC lembaga metrologi
nasional (NMI) atau lembaga
yang ditunjuk (DI).

Memelihara dan
meningkatkan keberterimaan
hasil pengukuran dan
kalibrasi laboratorium
Indonesia di tingkat
internasional.

Kemampuan
pengukuran

Jumlah kemampuan
pengukuran yang telah
diases sesuai dengan
skema CIPM MRA
(kumulatif)

3x / tahun

PALLI

Data jumlah CMC
(entry) dari NMI dan
DI yang telah diases
oleh KAN sesuai
dengan skema CIPM
MRA (kumulatif)

Definisi Instilah Teknis

Sumber Data

(……. bersambung)

Pengertian dan Tata Cara Pengukuran IKU
(…. sambungan)

Frekuensi

Siapa
yang
Mengukur

Jumlah RMP dan PUP
(kumulatif)

3x / tahun

PALLI

Data jumlah RMP dan
PUP yang dikreditasi oleh
KAN (kumulatif)

%

Jumlah ASN PALLI yang
mengikuti diklat/
workshop/sosialisasi/
lainnya yang sejenis

2x / tahun

PALLI

Data rekap ASN PALLI
yang mengikuti diklat/
workshop/ sosialisasi/
lainnya yang sejenis

Mengoptimalkan
pembiayaan pelayanan
akreditasi laboratorium
dan lembaga inspeksi.

%

[(Realisasi anggaran
PALLI sesuai SP2D) /
(pagu anggaran PALLI)]
x 100%

Sepanjang
tahun

PALLI

Data realisasi
anggaran PALLI sesuai
SP2D

Meningkatkan
kecepatan dan
transparansi proses
akreditasi laboratorium
dan lembaga inspeksi.

Aplikasi

Jumlah sistem aplikasi
yang disediakan PALLI
dan telah dimanfaatkan
untuk mendukung
pelaksanaan tusi
(kumulatif)

2x / tahun

PALLI

Data jumlah aplikasi
yang disediakan dan
dimanfaatkan di
lingkungan PALLI
(kumulatif)

No.

Indikator Kinerja
Utama

Definisi Instilah Teknis

Tujuan

Tipe
Satuan
Ukuran

10

Jumlah produsen bahan
acuan dan penyelenggara
uji profisiensi yang
diakreditasi oleh KAN

 Produsen bahan acuan (RMP) adalah
organisasi yang menghasilkan bahan
acuan sebagai pembanding atau acuan
ketertelusuran dalam proses pengukuran.
 Penyelenggara uji profisiensi (PUP)
adalah organisasi yang
menyelenggarakan perbandingan
pengujian atau kalibrasi antar
laboratorium untuk menilai kompetensi
teknis laboratorium tersebut.

Memelihara dan
meningkatkan dukungan
ketrtelusuran pengukuran
dan penilaian kompetensi
teknis laboratorium
kalibrasi dan pengujian

Lembaga

11

Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) PALLI yang
meningkat kompetensinya

Kepentingan nasional mencakup kebutuhan
penilaian kesesuaian baik di wilayah
regulasi maupun sukarela.

Meningkatkan mutu
pelayanan akreditasi
laboratorium dan
lembaga inspeksi

12

Realisasi anggaran PALLI

13

Jumlah e-governance
yang mendukung tata
kelola PALLI

E-governance di PALLI adalah aplikasi IT
untuk melakukan proses akreditasi dan
pengelolaan internal akreditasi secara online.

Formula

Sumber Data

