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Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh unsur akuntabilitas
yang baik pula.

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

(AKIP),

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan

Standardisasi

Badan

Standardisasi Nasional (Puslitbang BSN) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sebagai perwujudan dalam mempertanggungjawabkan
capaian tingkat kinerja Puslitbang dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan BSN. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk
perbaikan kinerja Puslitbang sebagai lembaga penelitian di bidang Standardisasi dalam
mendukung pengembangan standar sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.
1

Secara organisasi Puslitbang BSN berada di bawah Deputi Bidang Penelitian dan
Kerjasama
mempunyai

Standardisasi,
tugas

Badan Standardisasi Nasional (BSN). Puslitbang BSN

melaksanakan

perumusan

kebijakan

di

bidang

peneliiian dan

pengembangan Standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar,
akreditast, informasi dan pemasyarakatan Standardisasi serta kerjasama Standardisasi.
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Gambar 1. Struktur Organisasi
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi -BSN
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Puslitbang BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan,
pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan
pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar,
akreditasi,

informasi

dan

pemasyarakatan

pemasyarakatan standardisasi

serta

standar,

akreditasi,

kerjasama standardisasi. Dalam

informasi

dan

melaksanakan

tugasnya, Puslitbang BSN berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui
pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk
perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Kedeputian Bidang
Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional 2010-2014 dalam
rangka

mewujudkan visi dan misi BSN. Implementasi perencanaan strategis tersebut

dijabarkan melalui Rencana Aksi dan Hasil Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran
kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun.

Salah

satu

kajian/penelitian

sasaran

yang

strategis

mendukung

Kedeputian

pengembangan

PKS

adalah

SNI".

"Tersedianya

Pengembangan

hasil

standar

merupakan salah satu unsur standardisasi, dan peran Puslitbang BSN sebagai salah satu
unit di Kedeputian PKS diperlukan keberadaannya dalam memberikan kontribusi dalam
pengembangan standar, melalui penelitian dan pengembangan standardisasi.

Adanya

kebijakan mengenai adanya harmonisasi standar dan kebutuhan national differences (ND)
pada pengembangan standar memerlukan adanya masukan dari hasil penelitian atau kajian
yang dilakukan secara ilmiah dengan analisis yang benar. Puslitbang BSN perlu melakukan
penelitian yang mendukung

kebutuhan pengembangan standar yang terkait dengan

kebijakan nasional maupun kesepakatan regional. Puslitbang juga diharapkan mampu
if"'
mengidentidikasi kebutuhan standar baru sesuai kebutuhan pasar. Peran Puslitbang BSN
menjadi penting seiring kebutuhan pengembangan standar yang mampu menjadi tool dalam
menghadapi hambatan Trade Barrier to Trade (TBT) dalam perdagangan.

Oleh karena itu adanya peneliti standardisasi yang kompeten handal dengan jumlah
yang cukup juga perlu didorong pengembangannya.
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Perencanaan kinerja tahunan Puslitbang didasarkan pada sasaran yang telah
ditetapkan jangka menengah yaitu tahun 2010 - 2014. yang telah mengalami
perubahan untuk tahun 2012 - 2014 sebagaimana pada label 1 dan Taoel 2.
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Puslitbang BSN Tahun 2012, 2013 dan 2014
Target
Indikator Kinerja
Utama

Sasaran

Target

Target

2012

2013

2014
(direvisi)

Terlaksananya
penelitian dan
pengembangan
Standardisasi sesuai
kebutuhan pemangku
kepenimgan melalui
pemanfaalan kerjasama
dan jejanng dengan
lembaga litbang
Standardisasi.

Jumlah penelitian
Standardisasi sesuai
kebutuhan pemangku
kepentingan dan
perkembangan
perdagan global

Terlaksananya
publikasi hasil-hasil
penelitian dan
pengembangan
Standardisasi

11

12

13

-2 kali
penyelenggaraan
PPIS

-2 kali
penyelenggaraan
PPIS

-2 kali
penyelenggaraan
PPIS

-3 kali terbitan Jumal
Standardisasi

-3 kali terbitan
Jurnal
Standardisasi

-3 kali terbitan
Jurnal Standardisasi

Sasaran strategis, indikator kinerja dan taget Puslitbang untuk tahun 2014

direvisi

disesuaikan dengan kebijakan BSN, termasuk ketersediaan anggaran. Pada tahun 2014
kinerja Puslitbang BSN difokuskan pada keberhasilan dalam menghasilkan penelitian yang
bermutu dan yang dapat mendukung pengembangan SNI sesuai kebutuhan pasar.
Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Puslitbang BSN Tahun 2014

Sasaran
Tersedianya hasil kajian/peneiitian
yang mendukung pengembangan
SNI

Indikator Kinerja
Jumlah penelitian Standardisasi sesuai kebutuhan pemangku
kepentingan dan perkembangan perdagan global

3 penelitian

Teriaksananya publikasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangan Standardisasi

2 publikasi

Laporan monitoring penelitian
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Target 20 14

1 laporan

Target yang ingin dicapai pada tahun 2014 yaitu tersedianya 3 (tiga) penelitian yang dapat
digunakan sebagai masukan bagi pengembangan SNI, yang diharapkan dapat menjadi input
dalam penyusunan program pengembangan standar secara nasional.

Tiga penelitian tersebut diseleksi dari 30 usulan judul penelitian yang masuk pada
tahun 2014 berdasarkan kriteria keterkaitan dengan sasaran strategi BSN dan isu
standardisasi yang berkembang. Puslitbang telah menetapkan tiga judul penelitian yang
dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu:

1) "Kesiapan SNI dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Menghadapi Pasar
Tunggal ASEAN (AEC) Tahun 2015"

Sebagaimana diketahui bahwa dalam menghadapi pemberlakuan kesepakatan pasar
tunggal ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) pada 1 Januari 2016, perlu
dilakukan persiapan oleh masing-masing

negara anggota ASEAN. Berkaitan dengan

pembahasan di tingkat ASEAN terkait standardisasi, Puslitbang BSN perlu melakukan
penelitian tentang kesiapan ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam rangka pencapaian harmonisasi standar antar negara
ASEAN yang dinyatakan dalam ASEAN Agreed Version Standards (AAS) maupun dalam
rangka Mutual Recognition Agreement (MRA) of Conformity Assessment. Penelitian yang
dilakukan berjudul "Kesiapan SNI dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Menghadapi
Pasar Tunggal ASEAN (AEC) Tahun 2015" diharapkan dapat

memberikan protret

ketersediaan SNI dan LPK dalam menghadapi AEC, sekaligus memberikan rekomendasi
dalam pengembangan SNI untuk mencapai harmonisasi standar di tingkat ASEAN.

2) "Dampak Penerapan SNI Wajib terhadap perdagangan, K3L dan pelaku usaha";

Di dalam negeri adanya kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan standar pada
berbagai produk yang dimulai sejak tahun 2009 juga perlu mendapat perhatian, karena
pemberlakuan tersebut mengakibatkan hanya produk yang memenuhi SNI yang diijinkan
beredar di pasaran. yang diduga memberikan dampak bagi industri dalam negeri maupun
masyarakat. Bahwa di satu sisi pemerintah ingin melindungi warganya terhadap barangbarang yang dibeli dari bahaya tidak aman, tidak sehat, tidak safe, di sisi lain diduga industri
dalam negeri mengalami penurunan, karena justru banyak barang dari luar negeri masuk
dalam perdagangan Indonesia karena tidak mampunya industri dalam negeri bersaing.
Terkait hal ini Puslitbang
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melakukan penelitian tentang "Dampak Penerapan SNI Wajib

terhadap Perdagangan, K3L dan Pelaku Usaha". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dampak positif atau dampak negatif dari pemberlakuan SNI wajib di Indonesia. Walaupun
demikian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan
SNI yang telah diberlakukan wajib tersebut.

3)

"Standar Fasilitas Umum Taman Kota di Indonesia".

Penelitian yang ketiga berjudul "Standar Fasilitas Umum Taman Kota di Indonesia".
Dari hasil pengamatan eksternal ada kebutuhan untuk membuat Standar untuk fasilitas
taman kota dengan maksud agar penerapan standar terhadap fasilitas taman dapat
mengurangi

risiko

dan

mencegah bahaya

yang

dapat

ditimbulkan,

misalnya

tergores, terjatuh, terbakar hingga terpapar zat kimia dari mainan anak. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan standar fasilitas taman kota di Indonesia
dan pengembangannya, terutama yang terkait dengan keamanan, keselamatan,
kesehatan dan lingkungan (K3L), sehingga masyarakat sebagai pengguna dari
taman kota merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum pada
taman kota tersebut.

Selain ketiga penelitian utama tersebut, Puslitbang juga melakukan kajian, penelitian
awal serta pengembangan. yang dilakukan secara mandiri oleh para peneliti BSN.

Puslitbang juga mempunyai target pelaksanaan 2 publikasi hasil penelitian yaitu:
1) penerbitan Jurnal llmiah Standardisasi
2) pelaksanaan Pertemuan dan Presentasi llmiah Standardisasi (PPIS) beserta penerbitan
Presiding PPIS.
Dengan adanya publikasi hasil penelitian bidang Standardisasi, diharapkan pengetahuan
dan pemanfaatan hasil penelitian dapat semakin luas terdiseminasikan dan dimanfaatkan
oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Puslitbang juga mempunyai target untuk menyusun program penelitian Standardisasi.
tata pelaksanaan dan monitoringnya serta evaluasi hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan
agar ada perbaikan berkelanjutan (continual improvement) sehingga peran penelitian dalam
pengembangan standar semakin nyata.
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A.

Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja Puslitbang BSN diukur dengan membandingkan antara target yang

telah ditetapkan dan realisasinya. Capaian Puslitbang BSN terhadap target yang ditetapkan
pada tahun 2014 diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu:
1. Jumlah penelitian dan pengembangan standardisasi

Pada tahun 2014 Puslitbang BSN melakukan kegiatan penelitian sebanyak 13
(tigabelas) penelitian terdiri dari 3 (tiga) penelitian yang dilakukan dengan menggunakan
APBN 2014 dan 9 (sembilan) penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh para peneliti
BSN. Namun demikian penelitian yang dapat dilakukan sampai selesai seluruhnya 9
(sembilan) penelitian terdiri dari 3 (tiga) penelitian yang dilakukan dengan menggunakan
APBN 2014 dan 6 (enam) penelitian yang dilakukan secara mandiri, sedangkan 3 (tiga)
penelitian tidak dapat diselesaikan karena memerlukan dukungan dana terutama dalam
menghadirkan narasumber yang kompeten serta pengumpulan data primer. Berdasarkan
capaian kinerja tersebut, Puslitbang BSN di masa mendatang perlu mengalokasilan
anggaran untuk kegiatan penelitian mandiri, sehingga penelitian mandiri semakin banyak
dilakukan dan diharapkan hasil penelitian mandiri tetap dalam koridor dalam mendukung
pencapaian visi dan misi organisasi.
label 3. Capaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2014
(Hasil Penelitian)

Indikator
Kinerja

Sasaran Strategis

PENCAPAIAN TARGET
SETAHUN

Target

kaiian/penelitian

Jumlah
penelitian dan
pengembang

yang

an

mendukung
pengembangan

standardisasi

Tersedianya

hasil

1

SNI

Realisasi

%

3

3

100%

Penelitian

Penelitian

Permasalahan/
Kendala

1. Pengambilan

dataprimerdi
lapangan terbatas

sesuai ketersediaan
anggaran
2. Pemotongan
anggaran

menyebabkan perlu
perubahan jadwal
penelitian dan

Keterangan

1. Pengambilan
data primer

Walaupun
pencapaian

sebagian
dilakukan
melalui surat

target
tercapa

menyurat
2. Penjadwalan
ulang kegiatan
penelitian

dalam

100%. namun
pelaksanaan
terkendala

pembahasan

minimnya
biaya untuk
pembahasan
hasil

intensif penysunan

penelitian/kaji

laporan penelitian

an.

pengurangan
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Perbaikan/
tmdak lanjut

Capaian target jumlah penelitian tahun 2014 yang mendukung pengembangan SNI
sebanyak 3 penelitian (tercapai 100%). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu: 1)
'Kesiapan SNI dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Menghadapi Pasar Tunggal
ASEAN (AEC) Tahun 2015" (Penelitian AEC 2015); 2) "Dampak Penerapan SNI Wajib
terhadap perdagangan, K3L dan pelaku usaha" {Penelitian SNI Wajib); dan 3) "Standar
Fasilitas Umum Taman Kota di Indonesia" (Penelitian Taman kota).
Kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian tersebut sebagai berikut:
a) Dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (ASEAN Economic Community IAEC) pada
akhir 2015, ketersediaan

SNI yang harmonis terhadap ASEAN Agreed

Version

Standards (AAS), dengan kategori SNI telah tersedia, memiliki acuan yang sama
dengan AAS dan dengan metode adopsinya identik atau modifikasi mencapai 39% dari
total 288 AAS. Untuk sektor Electronic and Electrical Equipment (EEE) 42,8%, Wood
based products 62%. Rubber based products 38%, dan Medical devices 3%. Untuk itu
direkomendasikan untuk membuat program harmonisasi standar nasional SNI dengan
AAS.

melalui

yaitu

23

pengembangan atau perumusan SNI baru yang identik dengan AAS,

standar terkait EEE. 6 standar terkait Wood based products , 26 standar

terkait Rubber based products, 30 standar terkait Medical devices.

Tabel 4. Jumlah SNI siap/tidak siap terhadap AAS

•
ticlak siap

siap

TOTAL

3

2

1

0

Total

86

3
1,3

61
26, 7

78
34.2

228
IOC

49

19

119

8

5

:•-

%

37,7

EE

49

kayu

20

2
1

karet

16

0

2

24

42

A Ikes

1

0

2

30

33

I

• •
•
•

Sumber: hasil olah Puslitbang BSN

Gambar 2. Jumlah SNI siap/tidak siap terhadap
AAS per sektor

b) Dalam hal pemerintah

menggunakan SNI sebagai tool dalam kebijakan yaitu

penerapan SNI wajib pada berbagai produk secara nasional,
disimpulkan

bahwa

• i.l.Li

masih

dibutuhkan

penguatan

dari hasil penelitian

pengawasan

dalam

rangka

pencapaian tujuan K3L. Hasil penelitian membuktikan masih terdapat produk SNI wajib
yang tidak memenuhi persyaratan SNI secara sempurna (100%) terhadap sampel yang
diujikan, meliputi produk lampu swaballast untuk parameter uji perlindungan kejut listrik
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(41%), produk ban sepeda motor dengan parameter uji breaking energy (77%), tusuk
kontak untuk parameter fungsi pembumian, uji tahan panas (30-40%) dan saklar untuk
parameter resistensi panas (75%) dan parameter uji kawat pijar (66,7%). Parameter
yang tidak dapat dipenuhi tersebut, perlu dilakukan review SNI terkait untuk memastikan
validitasSNI.
c) Dalam pengembangan standar fasilitas umum taman kota, penelitian dilakukan dengan
mengamati

aspek

K3L dari fasilitas umum taman kota, yang diharapkan dapat

memberikan rekomendasi dalam perumusan standar fasiltas umum taman. Aspek K3L
yang teridentifikasi dari hasil penelitian tersebut antara lain dapat dilihat pada Tabel 5.

label 5. Aspek K3L Fasilitas Taman Kota di Indonesia
Fasilitas

No

Aspek K3L

1

Bangku taman

bahan yang terbuat dari besi: cat mudah mengelupas, besi
berkarat sudut bangku tajam

2

Tempat sampah

3
4

Lampu taman dan instalasi
Pedestrian

tempat sampah yang terbuat dari beton tidak mempunyai
tutup, sehingga bila hujan sampah akan terkontaminasi
kotak kontrol listrik terbuka menyebabkan kabel terurai keluar
berlumut, sehingga bila hujan pedestrian menjadi licin
kurang terawat, kurang nyaman untuk pejalan kaki
berlubang dan dapat menyebabkan cedera

5

Tempat parkir
I

kurang aman karena tidak ada pengawasan dari pihak yang
berwenang
menggunakan jalan raya

6

Arena olahraga (track lari. lapangan
olah raga)

track berlumut. bila hujan licin

7

Pagar pembatas

8

Sentra pedagang kaki lima (PKL)

bahan yang terbuat dari besi; cat mudah mengelupas. besi
berkarat
PKL berjualan di sebrang area taman/di dalam area taman.
kebersihan dan higenis makanan

9

Toilet

kotor
corat coret

10

Arena bermain (mainan anak)

perosotan (besi tangga berkarat). sudut terlalu curam, bahan
dari plastik sudah rusak dan berpotensi membahayakan,
bagian pendaratan terbuat dari semen
ayunan: sudut dengan dudukan tajam. rantai besi tajam
dengan lingkaran kecil berpotensi menyebabkan tangan
terjepit, berkarat
jungkat-jungkit: dudukan tajam, berkarat, cat terkelupas

Jika dibandingkan dengan capaian (realisasi) target pada tahun sebelumnya (2012
dan 2013), jumlah hasil penelitian tahun 2013 lebih banyak (tercapai > 200%), karena
banyaknya penelitian mandiri yang dilakukan oleh para peneliti BSN tanpa anggaran dari
ApBN. namun dibiayai dari sumber lain (lihat Tabel 6).
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label 6. Target dan Realisasi Hasil Penelitian Tahun 2012 dan 2013

Indikator Kinerja
Utama

Sasaran
Terlaksananya
penelitian dan
pengembangan
Standardisasi
sesuai kebutuhan
pemangku
kepentingan melalui
pemanfaatan
kerjasama dan
jej^nng dengan
lembaga litbang
Standardisasi.

Jumlah penelitian
standardisasi
sesuai kebutuhan
pemangku
kepentingan dan
perkembangan
perdagan global

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2012

2012

2013

2013

-

11

5 Kajian dibiayai
dengan

- 6 Kajian dibiayai
dengan
anggaran
Puslitbang

12

anggaran
Puslitbang
-

- 20 Kajian
dibiayai dengan
anggaran
sumber lain

NA
I

2. Terlaksananya publikasi hasil penelitian dan pengembangan standardisasi
Publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi terdiri dari 2 (dua)
publikasi yaitu (1) penerbitan Jurnal llmiah Standardisasi {JS) dan pelaksanaan Pertemuan dan
(2) Presentasi llmiah Standardisasi (PPIS) beserta penerbitan Presiding PPIS.
Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2014
(Publikasi Penelitian)

PENCAPAIAN TARGET SETAHUN

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Permasalaharv

Kendala
Target

Tersedianya
hasil
kajian'peneli
tian yang
mendukung

pengemban
gan SNI

2

Jumlah
publikasi
hasil
penelitian
dan
pengemba

2 Publikasi

ngan

Realisasi

2 Publikasi;
- Jurnal
standardisasi
Volume 16
Nomor 1 . 2,

dan 3 Tahun
2014

standards
asi

- PPIS

(Surabaya
dan Jakarta)

Perbaikan/
tindak lanjut

Keterangan

%
100%

Adanya
pemotongan
anggaran dan

- Diperlukan

Danpak dari

kebijakan

pemotongan
anggaran yaitu
kegiatan

Pimpinan
terkait
pemotongan

terlaksana

berjalan
menimbulkan

anggaran
pada tahun
berjalan,

kualitas
publikasi

ketidakefektifan
dalam
pelaksanaan
kegiatan.

untuk
mencapai
hasil akhir
(ouput).

penelitian tidak
maksimal (tidak
memeunhi
kritena Produk

revisi APBN

berkali-kali
dalam tahun

100%, namun

yang
diingmkan).

Pada tahun ini Puslitbang telah menerbitkan buku Jurnal Standardisasi Volume 16
Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2014.

Makalah yang diterbitkan dalam Jurnal Standardisasi

berasal dari peneliti BSN dan dari luar BSN, seluruhnya terdiri dari 24 (dua puluh empat)
Karya Tulis llmiah (KTI) hasil penelitian di bidang Standardisasi. KTI yang telah terseleksi
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2014

tersebut diharapkan mempunyai kontribusi dalam pengembangan SNI, antara lain terkait:
bahan serat gelas (fiberglass), minyak goreng sawit diperkaya pro-vitamin A, sistem smart
grid, produk prioritas MP3EI, sistem biofilter skala komunal, gula kristal putih, dan SNI sektor
otomotif. KTI tersebut akan diteruskan kepada Komite Teknis Perumusan SNI melalui
koordinasi Pusat Perumusan Standar.
Pada

tahun

2014

Pertemuan

dan

Presentasi

llmiah

Standardisasi

(PPIS)

diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Juni 2014 di Surabaya bekerja
sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) yang menampilkan 25
KTI dan pada tanggal 13 November 2014 di Jakarta dalam rangkaian acara Bulan Mutu
Nasional 2014 dengan menampilkan sejumlah 26 KTI. KTI yang dipresentasikan pada PPIS
baik oral maupun poster diterbitkan dalam

2 (dua) Presiding

PPIS. Beberapa KTI

memunculkan rekomendasi yang penting untuk pengembangan SNI baik perumusan
standar baru karena belum tersedianya SNI, maupun harmonisasi SNI, antara lain
rekomendasi untuk merumuskan standar adsorben untuk media penyimpanan gas bumi.
standar desain dan instalasi desain dan fasilitas stasiun CNG terapung, standar produk
energi surya, sistem produksi dan sistem fotovoltaik, standar produk prioritas Kegiatan
Ekonomi Utama (KEU) MP3EI nikel, tembaga dan bauksit, standar produk prioritas KEU
MP3EI besi dan baja, standar 3 (tiga) produk prioritas SNI KEU MP3EI pertanian pangan
yaitu (1) jagung brondong, (2) butiran sorghum, dan (3) meslin.

Salah satu rekomendasi KTI yang mengemukakan untuk merevisi SNI adalah usulan
menambahkan parameter s//p resistance dalam SNI 0111:2009 Sepatu Pengaman dari Kulit
dengan Sol Karet Cetak Vulkanisasi karena parameter ini mempengaruhi keamanan dan
kenyamanan pengguna.

Rekomendasi Karya Tulis llmiah Bidang Standardisasi terhadap Pengembangan
SNI. yang telah masuk dalam Jurnal Standardisasi 2014 maupun masuk daalam presiding
PPIS dapat dilihat pada Lampiran B dan Lampiran C.

3. Laporan Monitoring Penelitian
Monitoring penelitian dilakukan dengan menyusun program penelitian Standardisasi
yang didasarkan pada Rencana Strategis BSN, isu-isu nasional maupun internasional.
Program peneltian tahun 2014 yang telah dilaksanakan yaitu berupa kegiatan penelitian,
kegiatan monitoring

pelaksanaan kegiatan penelitian,

pengembangan

pedoman dan

prosedur terkait penelitian, pengembangan pengelompokan bidang penelitian dan bidang
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kepakaran peneliti, serta peningkatan kompetensi (capacity building) peneliti melalui
pelatihan maupun magang pada lembaga penelitian lain maupun pada industri yang
berkaitan dalam penerapan standar

Hasil-hasil penelitian yang telah disebarluaskan juga akan dievaluasi manfaat dan
penggunaannya oleh stakeholder terkait. Hal ini untuk mengetahui bahwa hasil penelitian
yang dilakukan Puslitbang sesuai harapan stakeholder dan telah menjadi sumber informasi.
serta bermanfaat.

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2014
(Monitoring Penelitian)
PENCAPAIAN TAR(SET
SETAHUN
Sasaran Strategis

Tersedianya
hasil
kajian/penelitian
yang
mendukung
pengembangan
SNI

Indikator Kinerja

3

Laporan
Monitoring
Penelitian

Target

Realisasi

1

1
Laporan

Laporan

Permasalahan/
Kendala

Perbaikan/
tindak lanjut

Pemotongan
anggaran
menyebabkan
perubahan
jadwal kegiatan
monev
penelitian

Penjadwalan
ulang
kegiatan
monev
penelitian

Keterangan

%
100%

Pada tahun 2014 hasil yang telah dicapai meliputi:
1) Program Penelitian Tahun 2015
2) Tersedianya R-PBSN Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
3) Tersedianya 4 (empat) prosedur ( 3 revisi dan 1 baru)
4) Tersedianya 18 (delapan belas) formulir dan instruksi kerja (4 revisi, 16 baru)
5) Tersedianya Kriteria Pengelompokan Bidang Penelitian dan Bidang Kepakaran
Standardisasi
6} Terlaksananya capacity building terkait program oleh data untuk 13 personel
Puslitbang (10 personel adalah peneliti BSN)
7) Terlaksananya magang untuk 3 personel Puslitbang (2 personel adalah peneliti
BSN).

LAKIP PUSLITBANG 2014
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B.

Reatisasi Anggaran

Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2014

Kegiatan

Pagu awal
(sebelum pemotongan)

Pagu
(setelah pemotongan)

Realisasi

%

PenelitianAEC2015

440.400.000

257.224.000

257.115.005

99,96

Penelitian Taman Kota

400.000.000

255.125.000

253.491.569

99,36

Peneliltian SNI Wajib

400.000.000

255.879.000

253.872.805

99,22

Publikasi JS

350.000.000

303.039.000

298.446.458

9848

Publikasi PPIS

400.000.000

426.867.000^

423.186.225

99,14

282.775.000

280.324.400

99.13

1.780.909.000

1.766.436.462

MONEV
Total

300.000.000
2.290.400.000

Pada TA 2014 anggaran yang dialokasikan

untuk kegiatan penelitian

99,19

dan

pengembangan standardisasi mengalami pengurangan dari rencana anggaran awal dari Rp
2 290.400.000,00 menjadi Rp 1.780.909.000,00 (ada pemotongan anggaran sebesar 23%).
Walaupun capaian target tercapai 100%, namun Puslitbang mengalami kendela dalam
melaksanakan penelitian karena dengan adanya pemotongan anggaran yang cukup besar
yaitu dari Rp 1.240.400.000,00 menjadi

Rp 768.288.000,00 (pemotongan anggaran

penelitian sebesar 38%), pembahasan intensif dan penyusunan laporan penelitian tidak
dapat dilaksanakan secara optimal, yang mengakibatkan analisis penelitian menjadi kurang
mendalam, sehingga tidak dapat dihasilkan rekomendasi yang dilengkapi dengan konsep
standar. Kegiatan penerbitan publikasi hasil penelitian dan monitoring penelitian juga
mengalami penjadwalan ulang berkali-kali karena adanya perubahan pagu anggaran
berkali-kali dari Pemerintah Pusat tersebut, sehingga pelaksanaan program kurang berjalan
dengan baik.
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aporan

akuntabilitas

kinerja

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan

Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015 menyajikan
—^

pertanggungjawaban

dan

pencapaian

kinerja

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan Standardisasi tahun 2014 dalam mencapai target yang
ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran strategis BSN, menggunakan 3
indikator yaitu: Jumlah penelitian dan pengembangan Standardisasi. Jumlah publikasi hasil
penelitian dan pengembangan Standardisasi, dan Laporan Monitoring Penelitian. Adapun
capaian terhadap target yang telah ditetapkan yaitu 3 penelitian (100%), 2 publikasi (100%)
dan 1 laporan monitoring penelitian (100%). Rekomendasi terhadap pengembangan SNI
secara keseluruhan seperti pada Lampiran A., Lampiran B. dan Lampiran C.
Realisasi atas sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa Pusat Penelitian dan
Pengembangan

Standardisasi telah memberikan kontribusi nyata dalam memberikan

masukan dalam pengembangan standar di Indonesia sesuai amanah yang diberikan.
LAKIP 2015 Puslitbang BSN ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang
capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BSN 2013-2014. Sebagai unit kerja di
bawah Deputi PKS sebagai penyangga utama (core bisnis) perumusan standar, Puslitbang
BSN telah berusaha menyusun
Standardisasi dan berbagai
dapat

mendukung

upaya

perdagangan

dan menerapkan

kebijakan dalam

pengembangan

lainnya agar terwujud standar yang berkualitas dan
global.

Selanjutnya

Puslitbang

akan

memantau

pemanfaatan hasil penelitian tersebut dalam pengembangan standar oleh Komite Teknis
Perumusan Standar melalui Pusat Perumusan standar BSN.
Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya
dari Puslitbang BSN untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal sehingga dapat mencapai target
yang direncanakan. dan didukung anggaran yang memadai. Selanjutnya
LAKIP Puslitbang BSN Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja BSN di masa mendatang.
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LAMPIRAN A. Rekomendasi Hasil Penelitian 2014

1.

Rekomendasi Hasil Penelitian 2014 "Kesiapan SNI dan Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (AEC) Tahun 2015"

Usulan program harmonisasi standar nasional SNI dengan AAS, melalui pengembangan
atau perumusan SNI baru yang identik dengan AAS, yaitu 23 standar terkait Electronic and
Electrical Equipment (EEE), 6 standar terkait Wood based products, 26 standar terkait
Rubber based products, 30 standar terkait Medical devices.

Sektor Electronic and Electrical Equipment (EEE)
a.

No.

4 (empat) AAS yang tersedia SNI nya, namun perlu pengembangan
ASEAN
Agreed
Standards

Produk

No SNI

JudulSNI

Edisi

Kabel berinsulasi
PVC dengan
voltase pengenal
sampai dengan
450/750 V - Bagian
1: Persyaratan
umum
Perlengkapan
hubung-bagi dan
kontrol tegangan
rendah - Bagian 2:
Pemutus sirkit
Lampu swa ballast
untuk pelayanan
pencahayaan
urn urn-Persy a ratan
keselamatan
Pemutus tenaga
yang dioperasikan
oleh arus sisi
dengan pengaman
arus lebih terpadu
untuk penggunaan
rumah tanggadan
seienisnya (RCBO;

(1998-03)

1

IEC 60227-1
Ed 3.0 (2007)

Polyvinyl chloride insulated
cables of rated voltages up
to and including 450/750 VPart 1; General requirements

SNI 04-6629.1-2006

2

IEC 60947-2
Ed.3.0(2003)

Low-voltage switchgear and
controlgear - Part 2: Circuitbreakers

SNI 04-6282.2-2002

3

IEC 60968
Ed.1. 2(1999)

Self-ballasted lamps for
general lighting services Safety requirements

SNI 04-6504-2001

4

IEC 61009-1
Ed. 1.0(1996).
am1(2002)

Residual current operated
circuit- breakers with integral
overcurrent protection for
household and similar uses
(RCBOs)- Parti: General
rules

SNI 04-6286-2000
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IEC 609472:2002

IEC 968:
1998

61009-1:
1991,

1-4

b.

19 (sembilan belas) AAS yang tidak tersedia SNI nya dan perlu perumusan SNI baru

No.

ASEAN
Agreed
Standards

Produk

1

IEC 60950-1
Ed.1. 0(2001)

Information technology
equipment - Safety - Part 1:
General requirements

2

IEC 60081 Ed.
5.1 (2002)

Double-capped fluorescent
lamps - Performance
specifications
Low-voltage fuses - Part 2:
Supplementary requirements
for fuses for use by
authorized persons (fuses
mainly for industrial
application) -Examples of
standardized systems of
fuses A to J
Low-voltage fuses - Part 3:
Supplementary requirements
for fuses for use by unskilled
persons (fuses mainly for
household or similar
applications) - Examples of
standardized systems of
fuses A to F
Low-voltage fuses - Part 4:
Supplementary requirements
for fuse-links for the
protection of semiconductor
devices
Incandescent lamps - Safety
specifications - Part 2:
Tungsten halogen lamps for
domestic and similar general
lighting purposes
Incandescent lamps - Safety
specifications - Part 3:
Tungsten halogen lamps
(non-vehicle)
Pressure-sensitive adhesive
tapes for electrical purposes
- Part 3: Specifications for
individual materials - Sheet
1 : PVC film tapes with
pressure-sensitive adhesive
Safety of hand-held motoroperated electnc tools. Part
2: Particular requirements for
spray guns for nonflammable liquids

IEC 60269-2
Ed.3.0(2006)

3

IEC 60269-3
Ed.3.0(2006)

4

IEC 60269-4
Ed.4.0(2006)

5

IEC 60432-2
Ed.2.0(1999)

6

7

IEC 60432-3
Ed.1. 0(2002)

I EC 60454-3-1
Ed.2.1(2002)

8

IEC 60745-2-7
Ed.1. 0(1 989)

9

LAK1PPUSLITBANG2014

No SNI

Judul SNI

Edisi

!
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No.

10

11

12

13

14

ASEAN
Agreed
Standards
IEC 60745-211
Ed.2.0(2003)

IEC 60745-214
Ed.2.0(2003)
IEC 60745-215
Ed.2.0(2006)
IEC 60745-217
Ed.2,0(2003)
IEC 61049
Ed.1.0(1991)

IEC 61347-2-2
Ed. 1.0(2000)

15

IEC 62040-1-1
Ed.1.0(2004),

16

IEC 62040-1-2
Ed. 1.0 (2004)

17

IEC 62040-2
Ed.2.0(2005)

18

CISPR15
Ed.5.2(1999)

19

Produk
Hand-held motor-operated
electric tools - Safety - Part
2-1 1 : Particular requirements
for reciprocating saws (jig
and sabre saws)
Hand-held motor-operated
electric tools - Safety - Part
2-14: Particular requirements
for planers
Hand-held motor-operated
electric tools - Safety - Part
2-15: Particular requirements
for hedge trimmers
Hand-held motor-operated
electric tools - Safety - Part
2-17: Particular requirements
for routers and trimmers
Capacitors for use in tubular
fluorescent and other
discharge lamp circuits.
Performance requirements
Lamp controlgear - Part 2-2:
Particular requirements for
d.c. ora.c. supplied
electronic step-down
converters for filament lamps
Uninterruptible power
systems (UPS)
-Part 1-1: General and
safety requirements for UPS
used in operator access
areas
Uninterruptible power
systems (UPS) -Part 1-2:
General and safety
requirements for UPS used
in restricted access locations
Uninterruptible power
systems (UPS) -Part 2:
Electromagnetic
compatibility (EMC)
requirements
Limits and methods of
measurement of radio
disturbance characteristics
of electrical lighting and
similar equipment
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JudulSNI

Edisi
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Sektor Kayu (Wood based product)
6 (enam) AAS yang tidak tersedia SNI-nya dan perlu perumusan SNI baru

No.

ASEAN Agreed
Standards
1508904:1990

1
1501324:1985

2

Broadleaved sawn timber;
sizes: methods of
measurement
Solid wood parquet Classification of oak strips

1302457:1976

Solid wood parquet -Classification of beech strips

1505334:1978

Solid wood parquet -Classification of maritime
pine strips
Solid wood parquet;
Classification of fir and
spruce strips
Solid timber in structural
sizes; Determination of some
physical and mechanical
properties

3

4
1505320:1980

5

6

Produk

1508375:1985
(new edition
available ISO
8375:2009)

No SNI

JudulSNI

Edisi

•

•

"

•

"

•

Judul SNI

Edisi

Sektor Karet (Rubber based product)
a.

No.

2 (dua) AAS yang tersedia SNI nya , namun perlu pengembangan

ASEAN Agreed
Standards
150127:2012

1
15037:2011

2

b.

No.

1

Produk

No SNI

Rubber, natural latex
concentrate -- Determination
of KOH number
Rubber, vulcanized or
thermoplastic -- Determination
of tensile stress-strain
properties

SNI ISO 127:2012

SNI ISO 37:2010

Karet, lateks pekat
alam - Penentuan
bilangan KOH
Karet. vulkanisat
atautermoplastikPenentuan sifatsifat teganganregangan

ISO

127:2005
2005

24 (duapuluh empat) AAS yang tidak tersedia SNI nya dan perlu perumusan
SNI baru

ASEAN Agreed
Standards
150506:1992

Produk

No SNI

Judul SNI

Edisi

Rubber latex, natural,
concentrate -- Determination
of volatile fatty acid number

i
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No.

ASEAN Agreed
Standards
ISO 61013:1997

2

ISO 61014:1997

3

1502393:2008

4
15036:2011

5

150125:2011

Natural rubber latex
concentrate ~ Determination
of alkalinity
Rubber and plastics hoses
and hose assemblies -Guidelines for selection,
storage, use and
maintenance
Rubber, vulcanized or
thermoplastic -- Determination
of tension set under constant
elongation, and of tension set,
elongation and creep under
constant tensile load

1508331:2007

8

1502285:2007

9

1508308:2006
10

1502878:2011
11

13

ISO 18899:
2004
1508030:1995

Judul SNI

"

"

"

~

Edisi

Rubber test mixes Preparation, mixing and
vulcanization - Equipment
and procedures
Rubber, vulcanized or
thermoplastic - Determination
of adhesion to textile fabric
Latex, rubber-- Determination
of total solids content

7

NoSNI

Rubber-- Determination of
metal content by atomic
absorption spectrometry ~
Part 3: Determination of
copper content
Rubber -- Determination of
metal content by atomic
absorption spectrometry -Part 4: Determination of
manganese content

150124:2011
6

12

Produk

Rubber and plastics hoses
and tubing -- Determination of
transmission of liquids
through hose and tubing
walls
Rubber --Antistatic and
conductive products Determination of electrical
resistance
Rubber -- Guide to the
calibration of test equipment
Rubber and plastics hoses -Method of test for flammability
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No.

ASEAN Agreed
Standards
1301827:2011

14

ISO 6803:2008
15

15011852:2011
15

17

ISO
12243:2003/Amd
1:2012

1505772:1998
18

Rubber, vulcanized or
thermoplastic -- Determination
of shear modulus and
adhesion to rigid plates -Quadruple-shear methods
Rubber or plastics hoses and
hose assemblies - Hydraulicpressure impulse test without
flexing
Rubber -- Determination of
magnesium content of field
and concentrated natural
rubber latex by titrationMore
details
Medical Gloves Made from
Natural Rubber LatexDetermination of water
extractable protein using the
modified Lowry method
Rubber hoses and hose
assemblies for measured fuel
dispensing -- Specification

1504641:2010

Rubber hoses and hose
assemblies for water suction
and discharge - Specification

1504642-1:2009

Rubber and plastics hoses,
non-collapsible, for firefighting service -Parti:
Semi-rigid hoses for fixed
systems
Rubber and plastics hoses,
non-collapsible, for firefighting service - Part 2:
Semi-rigid hoses (and hose
assemblies) for pumps and
vehicles
Rubber hoses, textilereinforced, for compressed air
- Specification
Rubber hoses and hose
assemblies ~ Textilereinforced hydraulic types for
oil-based or water-based
fluids -Specification
Rubber hoses, textilereinforced, for generalpurpose water applications Specification

19

20

1504642-2:2009
21

1502398:2006
22

1504079:2009
23

1501403:2005
24

Produk
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JudulSNI

Edisi
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Sektor Alkes (Medical devices)

•
30 (tiga puluh) AAS yang tidak tersedia SNI-nya dan perlu perumusan SNI baru
No.

ASEAN Agreed
Standards
15013485:2003

1

ISO/TR
14969:2004

2

15014971:2007

3
ISO 152231.2007

4

Sterilization of health
care products ~
Ethylene oxide -- Part 1:
Requirements for
development, validation
and routine control of a
sterilization process for
medical devices

IS0 11 1371:2006

Sterilization of health
care products -Radiation -- Part 1:
Requirements for
development, validation
and routine control of a
sterilization process for
medical devices

15015190:2003

Medical laboratories -Requirements for safety

ISO 11 6072:2006

Packaging for terminally
sterilized medical
devices -- Part 2:
Validation requirements
for forming, sealing and
assembly processes

6

8

No SNI

Judul SNI

Edisi

Medical devices Quality management
systems ~
Requirements for
regulatory purposes
Medical devices Quality management
systems ~ Guidance on
the application of ISO
13485:2003
Medical devices Application of risk
management to medical
devices
Medical devices -Symbols to be used with
medical device labels,
labelling and information
to be supplied -- Part 1:
General requirements

ISO 11 1351:2007

5

7

Produk
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"

"

..

ASEAN Agreed
Standards

NoSNI

Judul SNI

Edisi

"

~

-

"

•

-

"

"

-

•

"

-

"

"

-

-

"

-

"

-

"

-

"

-

•

"

-

"

•

-

ISO 141551:2003
ISO 141552:2003
ISO 10993-1

Clinical Investigation of
Medical Devices for
Human Subjects

ISO 10993-2

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-3

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-4

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-5

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-6

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-7

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-8

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-9

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-10

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-11

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-12

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-1 3

Biological Evaluation of
Medical Devices

ISO 10993-14

Biological Evaluation of
Medical Devices

-

"
"

ISO 10993-15

Biological Evaluation of
Medical Devices

-

"

~

ISO 10993-1 6

Biological Evaluation of
Medical Devices

-

"

"

ISO 10993-17

Biological Evaluation of
Medical Devices

-

~

"

ISO 10993-18

Biological Evaluation of
Medical Devices

-

"

"

ISO 14729-2001

Contact Lens

-

-

-

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Produk

Biological Evaluation of
Medical Devices
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"
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"
"

ASEAN Agreed
Standards
ISO 14730-2000

No.
29

IEC60601-2-

19:2009 Second
edition

30

Produk
Contact Lens
Substances
Medical electrical
equipment -Part 2-19:

NoSNI

Judul SNI

Edisi

-

-

-

-

-

-

Particular requirements
for the basic safety and
essential performance of
infant incubators

2.

Rekomendasi Hasil Penelitian 2014 "Kajian Penerapan SNI Wajib terhadap
Perdagangan, K3I dan Pelaku Usaha"

Usulan review validitas SNI yang diberlakukan secara wajib berikut ini berkenaan dengan
ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI secara sempurna (100%)

% Produk berSNI yang tidak
sesuai SNI

No

NomorSNI

1

SNI 04-6504-2001

lampu swaballast

uji perlindungan kejut listrik
(klausu!5.3)

41%

2

SNI 06-0101-2012

ban sepeda motor

breaking energy (plunger)

77%

3

SNI 04-3892.12006

tusuk kontak cabang
3

fungsi pembumian (klausul 11
IEC 60884-1)

Produk

Parameter

- kontak pembumian terhubung
sebelum pembawa arus dari
tusuk-kontak menjadi
bertegangan (klausul 11.1}

40%

- saat menarik pin pembawa
arus terpisah sebelum hubungan
bumi terputus (klausul 11.1)

40%

-Terminal harus mempunyai
ukuran yang sama seperti
terminal yang berhubungan
dengan pengantar suplai (klausul
11.2}

40%

- Resistans tidak lebih dari 0,05
0 (klausul 11.5)

40%

uji tahan panas {klausul 25)
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Nomor SNI

No

4

SNI 04-6203.12006

Parameter

% Produk berSNI yang tidak
sesuai SNI

- selama pengujian, contoh uji
tidak boleh mengalami
perubahan yang merugikan
penggunaan selanjutnya dan
kompon penyekat (sealing
compound), jika ada tidak boleh
mengalir sedemikian sehingga
bagian bertegangan terbuka
(klausul25.1)

30%

- bagian dari bahan isolasi yang
perlu menahan bagian hantararus badan bagian sirkit
pembumian pada posisinya
dikenakan uji tekanan bola pada
suhu (125 ±2)°C selama Ijam
(klausul 25.2)

90%

- setelah pengujian: diameter
cekungan < 2 mm (klausul 25.2}

30%

- resistans terhadap panas tidak
normal dan terhadap api

75%

Produk

Saklar

- uji kawat pijar

1

66,7%

3. Rekomendasi Hasil Penelitian 2014
Usulan pengembangan standar fasititas taman dengan memasukan 11 standar fasilitas
taman sesuai dengan bidang dan atau peruntukannya yaitu sarana. prasarana, dan utilitas.
Sebelas f 11) standar fasilitas tersebut terdiri dari:
a. Sarana, yaitu:
Tempat parkir
Plaza (arena serbaguna)
Toilet
-

Gazebo

b. Prasarana, yaitu:
Bangku taman
Tempat sampah
Lampu taman (penerangan)
Jalur pedestrian
-

Papan informasi
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c.

Utilitas, yaitu
-

Instalasi listrik

-

Jaringan drainase

Aspek K3L Fasilitas Taman Kota di Indonesia, yang perlu dipertimbangkan:

No
1

,

Fasilitas
Bangku Taman

;)at Sampah

Aspek K3L
- bahan yang terbuat dari besi: cat mudah mengelupas, besi berkarat
sudut bangkutajam
- tempat sampah yang terbuat dari beton tidak mempunyai tutup. sehingga
bila hujan sampah akan terkontaminasi

3

Lampu Taman dan Instalasi

4

Pedestrian

;:

Tempat Parkir

6

Arena Olahraga (track tari,
lapangan o.r}

track berlumut, bila hujan licin

7
8

Pagar Pembatas

9

Toilet

10

Arena Bermain (Mainan anak2)

- bahan yang terbuat dari besi: cat mudah mengeiupas, besi berkarat
- PKL berjualan di sebrang area taman/di dalam area taman, kebersihan
dan higenis makanan
- Kotor
- corat coret
- perosotan (besi tangga berkarat), sudutnya terlalu curam, plastiknya
sudah rusak potensi membahayakan, bagian pendaratan terbuat dari
semen
- Ayunan: sudut dudukannya tajam. rantai besi tajam dan lingkarannya
kecil potensi tangan terjepit. berkarat
- jungkat-jungkit: dudukannya tajam, berkarat. cat terkelupas

PKL/Sentra Pedagang Kaki Lima
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- kotak kontrol listrik terbuka menyebabkan kabel terurai keluar
- berlumut, sehingga bila hujan pedestrian menjadi licin
- Kurang terawat, Kurang nyaman untuk pejalan kaki
- berlubang dapat nyebabkan cedera
- Kurang aman karena tidak ada pengawasan dari pihak yang berwenang
- menggunakan jalan raya

2-1

LAMPIRAN B.
Rekomendasi Karya Tulis llmiah Bidang Standardisasi terhadap Pengembangan SNI
(diterbitkan dalam Jurnal Standardisasi 2014)
Ringkasan Rekomendasi
Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk merumuskan standar
lerkait dengan bahan serat gelas {fiberglass}, khususnya dalam rangka peningkatan mutu
konstruksi laminasi lambung kapal fiberglass dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.

Tindak Lanjut
Pusat Perumusan
Slandar(PPS)

Berdasarkan hasil penelrtian. material serat muttiaxial dapat menjadi solusi perbaikan mutu
konstruksi lambung kapal fiberglass, dan berpotensi dikernbangkan menjadi salah satu material
standar dalam pembuatan kapal fiberglass. Dengan penggunaan bahan serat gelas yang kuat
tentunya akan meningkatkan rnutu konstruksi lambung kapal. sehingga keselamatan pelayaran
akan lebih terjamin
Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk merumuskan standar
Minyak goreng sawit diperkaya pro-vitamin A. Minyak goreng sawit diperkaya pro-vitamin A
harus memiliki standar khusus sebagai minyak goreng (atau dapat digunakan sebagai bahan
revisi SNI-01-3741-2002). Usulan standar minyak goreng diperkaya pro-vitamin A yaitu
berwarna kuning sampai jingga dan kadar karoten minimum 30 ppm serta memiliki aroma
karoten. Jika minyak goreng curah juga harus diperkaya pro-vitamin A sebaiknya dikemas
seperti minyak goreng branded Pemerintah diharapkan turut andil mendidik masyarakat untuk
flapat menerima perubahan dari warna minyak goreng sawit dari kuning pucat menjadi kuning
jingga yang telah ditetapkan dalam SNI.

Pusat Perumusan
Standar (PPS)

Berdasarkan hasil penelitian. disimpulkan bahwa minyak goreng sawit tidak perlu difortifikasi
vitamin A smtetik cukup hanya diperkaya dengan pro-vitamin A (karoten) yang berasal dari
minyak sawit itu sendiri Produsen dapat merubah kondisi proses pengolahan pada saat rafinasi
yaitu menurunkan konsentrasi bleaching earth (<0.5%) dan suhu deodorisasi (<240°C).
Mengingat pentingnya sistem smart grid untuk masa depan elektrifikasi di Indonesia, diusulkan
kepada pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) cq. Pusat Perumusan Standar.
dapat mendukung dengan membentuk panitia teknis atau sub panitia teknis perumusan SNI
khusus untuk "sistem smart grief'. Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan
mstansi tekms terkait dapat mengembangkan SNI terkait sistem smart grid dengan mengacu
pada standar internasional hasil identifikasi dan penelitian ini.

Pusat Perumusan
Standar (PPS)

Perlu dilakukan pengembangan SNI untuk produk prioritas MP3EI yang belum memiliki SNI
dengan harmonisasi Standar Internasional

Pusat Perumusan
Standar (PPS)

Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk merumuskan standar
terkait dengan perencanaan sistem biofilter skala komunal.

Pusat Perumusan
Standar (PPS)

Rekomendasi ini berdasarkan latar belakang penelitian bahwa ancaman pencemaran air iimbah
terhadap sumber air baku air minum dapat terus meningkat apabila upaya peningkatan akses
sanitasi tidak diiringi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan teknologi
pengolahan air Iimbah sistem biofilter, yang dapat diterapkan di kawasan perkotaan dengan
keterbatasan lahan, muka air tanah tinggi, volume reaktor kecil serta mudah dalam
pengoperasian karena lumpur yang dihasilkan lebih sedikit. Namun teridentifikasi kendalakendala dalam penerapan teknologi biofilter skala komunal, diantaranya umur pakai yang
pendek. gangguan proses pengolahan dan efluen pengolahan belum dapat mencapai baku
mutu yang dipersyaratkan
Berdasarkan kajian penerapan sistem biofilter skala komunal untuk pengolahan air Iimbah. maka
aapat diuraikan bahwa pengolahan air Iimbah dengan sistem biofilter skala komunal dapat
dipertimbangkan sebagai alternatif teknologi yang ramah lingkungan. tidak mernbutuhkan lahan
yang luas serta kemudahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Faktor yang
nempengaruhi kinerja pengolahan air Iimbah untuk menghasilkan sistem pengolahan air Iimbah
yang stabil dan konsisten diantaranya adalah desam unit proses, media biofilter. karakteristik
influen air limbah. konsurnsi pemakaian air. kapasitas pengolahan, media biofilter. proses
pembentukan bioftlm. bahan dan konstruksi serta pengelolaan.
Dalam penyusunan standar terkait perencanaan sistem biofilter skala komunal. perlu untuk
memperhatikan beberapa hal yaitu kapasitas pengolahan air limbah maksimum yang berkaitan
dengan kualitas influen dan pemakaian air, alternatif desain unit proses, spesifikasi bahan unit
pengolahan air limbah yang meliputi unit pengolahan, komponen sistem, perpipaan. dll.
Ketentuan bahan tangki fiber, perlu memperhatikan ketebalan. komposisi fiber, kuat lentur, kuat
tarik dan kuat tekan. kritena media biofilter (bahan media, rasio rongga. luas permukaan spesifik.
d!l) dan tata cara pemasangan tangki biofilter pada kondisi tanah keras {stabil). kondisi air tanah
tinggi atau kawasan pesisir
Dalam penyusunan standar terkait pengoperasian dan pemeliharaan sistem biofilter komunal.
perlu untuk memperhatikan beberapa hal seperti tahapan proses adaptasi/aklimatisasi
(penyesuaian) bakteri dengan air limbah domestik. ketentuan pemeriksaan kualitas air olahan
batk pada tahap adaptasi maupun stabil dan kelentuan pemeliharaan di setiap unit biofilter
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Ringkasan Rekomendasi

Tindak La njut

komunal.
Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk melakukan Revisi
terhadap SNI 3140.3-2010 (Gula Kristal Putih) dengan mempertimbangkan untuk
mengakomodasi parameter warna kristal dan warna larutan seperti yang telah dihasilkan oleh
Pabrik Gula (PG) Semboro. Kabupaten Jember.

Pusat Perumusan
Standar (PPS)

Berdasarkan hasil penelitian. dapal disimpulkan bahwa proses produksi gula kristal putih (GKP)
berbahan baku tebu, menggunakan teknologi defekasi remelt karbonatasi (DRK) dapat
memperbaikj kualitas GKP yang dihasilkan. Perbaikan kualitas GKP yang dihasilkan dapat
dilihat dari warna kristal GKP yang lebih baik. yaitu 2,85 - 3.50 CT berwarna putih bersih.
sedangkan menggunakan proses sulfitasi warna kristal 6.6 - 7,2 CT, cenderung berwarna
kekuningan. Untuk warna larutan menggunakan teknologi karbonatasi 43.3 - 80 IU, sudah mirip
gula kristal rafinasi, sedangkan menggunakan teknologi sulfitasi hanya mencapai 118-201 IU.
sudah masuk persyaratan GKP 1, namun mendekati kualitas GKP 2 Kelebihan lain
menggunakan teknologi karbonatasi adalah kadar belerang dioksida (SO?) relatif rendah, yaitu
hanya 0.76 - 1,33 mg/kg. dibandingkan dengan teknologi sulfitasi yang cenderung lebih tinggi.
yaitu 5 - 19.7 mg/kg Selanjutnya untuk parameter lamnya baik teknologi sulfitasi maupun
karbonatasi cenderung tidak ada perbedaannya.
Direkomendasikan kepada instansi terkait (Kementerian Perindustnan) untuk
sosiahsasi terkait regulasi UNECE (19 regulasi) pada industri sektor otomotif.

melakukan

Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk mengkaji ulang 39 SNI
sesuai dengan penggunaan acuan yang tidak update (terkini) dan usia SNI lebih dari 10 tahun.
Perlu diadosi standar berdasarkan pnoritas dari 119 buah acuan standar internasional. Standar
regional dan standar nasional negara lain yang diacu oleh 19 Regulasi UNECE tahap 1.
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Kementerian
Perindustrian. Pusat
Perumusan Standar
(PPS)

LAMPIRAN C.
Rekomendasi Karya Tulis llmiah Bidang Standardisasi terhadap Pengembangan SNI
(diterbitkan pada Prosiding Pertemuan dan Presentasi llmiah Standardisasi Tahun

2014)
No

Ringkasan Rekomendasi
Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk merumuskan standar
adsorben unluk media penyimpanan gas bumi.
Adsorbed Natural Gas (ANG) adalah teknologi penyjmpanan gas dalarn pori adsorben dengan
tekanan lebih rendah dari penyimpanan CNG (Compressed Natural Gas) di dalam tabung
dengan kapasitas yang sama. Hal ini dapat meningkatkan keamanan dan bersifat lebih
ekonomis. Teknologi mi direncanakan untuk diterapkan di Indonesia, maka dengan adanya
rencana ini perlu dibuat suatu standar adsorben untuk media penyimpanan gas bumi.
Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk merumuskan standar
desain dan instalasi desain dan fasilitas stasiun CNG terapung.
Compressed Natural Gas (CNG) adalah bahan bakar yang berasal dari gas aiam yang
terkompresi pada tekanan penyimpanan 200 htngga 248 bar dan berguna sebagai bahan bakar
pengganti bensin. solar dan LPG. Saat ini terdapat 43 unit stasiun darat pengisian bahan bakar
gas yang telah dibangun oleh pemenntah melalui Pertamina dan Perusahaan Gas Negara
(PGN). Kurang tersedianya stasiun CNG yang dibangun disebabkan oleh Keterbatasan jaringan
pipa distribusi gas dan kurangnya standardisasi desain dan peralatan stasiun pengisian. Dalam
mendesain sebuah instalasi stasiun terapung pengisian bahan bakar gas harus mengacu pada
banyak aturan, namun tidak ada satupun peraturan/standar Indonesia yang diacu sehingga
perlu dirumuskan standar desain dan instalasi desain dan fasilitas stasiun CNG terapung. Dari
segi sertifikasi terhadap stasiun dan peralatan pengisian bahan bakar gas, negara kita sudah
cukup siap untuk melaksanakan dengan adanya badan klasifikasi seperti PT. BKI.
^^^
Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perurnusan Standar untuk merumuskan slandar
produk untuk sejumlah 14 jenis produk pnoritas Kegiatan Ekonomi Utama (KEU} nikel, tembaga
dan bauksit yang belum memiliki SNI dengan harmonisasi Standar Internasional Rekomendasi
ini berdasarkan latar belakang bahwa Pemerintah merencanakan suatu program yaitu Master
Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan tujuan
menciptakan keselaran dan peningkatan ekonomi nasional di seluruh wilayah Indonesia.
Program
MP3EI
memberikan
arah
pembangunan
ekonorni
Indonesia
dengan
mempertimbangkan potensi dan keunggulan di koridor sehingga dapat mengakselerasi
pembangunan ekonomi menjadi negara maju dengan peningkatan daya saing. pemerataan
kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan MP3EI melalui
pengembangan 8 program utama mencakup 22 kegiatan ekonomi utama (KEU). Standar
penting dalam memenuhi persyaratan teknis produk priritas KEU nikel. tembaga dan bauksit
yang diperdagangkan baik ekspor maupun impor dan dapat berdaya saing. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sejumlah 14 jenis produk pnoritas Kegiatan Ekonomi Utama (KEU) nikel.
tembaga dan bauksit belum memiliki SNI sehingga perlu dilakukan perumusan SNI dengan
harmonisasi Standar Internasional yang telah ada.
1. Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk merumuskan
standar produk priontas Kegiatan Ekonomi Utama (KEU) besi dan baja yang belum memiliki SNI
dengan
harmonisasi Slandar Internasional. Rekomendasi ini berdasarkan latar belakang
penelitian bahwa Pemerintah telah menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi lndonesia(MP3EI) yang memberikan arah pembangunan ekonomi
Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan pada kegiatan ekonomi
utama(KEU) koridor wiiayah MP3EI. Kegiatan ekonomi utama(KEU) besi dan baja merupakan
salah satu KEU yang menjadi unggulan dikarenakan Indonesia termasuk produsen besar di
dunia untuk komoditas besi dan baja. Selain itu. potensi peningkatan kebutuhan besi dan baja
nasional juga sangat besar. Hal ini dikarenakan KEU besi dan baja memiliki keterkaitan dengan
industri-industri lain. Produk prioritas pada KEU besi dan baja tidak dapat bersaing apabila tidak
didukung pemenuhan persyaratan standar. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dari 10
produk prioritas KEU besi dan baja hanya 2 (dua) produk prioritas yang telah memiiiki sni
sehingga perlu dirumuskan standar produk pnoritas KEU besi dan baja yang belum memiliki SNI
dengan harmonisasi Standar Internasional
2 Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk melakukan kaji
ulang terhadap SNI yang telah berumur diatas 5 tahun (SNI 07-7178-2006. SNI 07-0329-2005.
SNI 01-0052-2006) agar SNI dapat sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar.

Tindak Lanjut
Pusat
Perumusan
Standar (PPS)

Pusat
Perumusan
Standar (PPS)

Pusat
Perumusan
Standar (PPS)

Pusat
Perumusan
Standar (PPS)

Pusai
Perumusan
Standar (PPS)

Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk menambahkan
parameter slip resistance dalam SNI 0111:2009 Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet
Cetak Vulkanisasi karena parameter ini mempengaruhi keamanan dan kenyamanan pengguna^

Pusat
Perumusan
Standr.r .PPS;

Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk merumuskan SNI
produk energi surya. sistem produksi dan sistem fotovoltaik. Rekomendasi ini berdasarkan latar
belakang bahwa Teknologi PV sudah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS) di indonesia. Potensi energi surya di Indonesia juga sangat besar yakni sekitar 4.8
KWh/m2 alau setara dengan 112.000 GWp. Tantangan dalam penerapan penggunaan energi

Pusat
Perumusan
Standar (PPS)
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No

Rjngkasan Rekomendasj
surya dengan teknologi fotovoltaik sebagai energi baru terbarukan yaitu kebutuhan SNI dan
standar internasional sebagai upaya untuk pengembangan SNI energi surya dan teknik
fotovoltaik mendukung penerapan sistem smart grid di Indonesia. Dari hasil penelitian
teridentifikasi ketersediaan 18 SNI untuk mendukung pengembangan energi surya atau energi
bersumber dari matahari sebagai energi listrik. Sehingga perlu pengembangan SNI terkait
dengan produk energi surya. sistem produksi dan sistem Fotovoltaik (PV) dengan harmonjsasi
standar internasional yang telah ada (IEC. IEEE) dan standar manca negara (standar negara
asing terdiri alas : DIN. KATS. BSMI. SAC dan JIS)
Direkomendasikan kepada BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk merumuskan 3
produk pnoritas SNI KEU pertanian pangan yaitu (1} Jagung brondong; (2) Butiran sorghum;
dan (3) Meslin karena belum memiliki SNI dengan mengadopsi secara identik ataupun
modifikasi dan Standar internasional yang telah ada
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Tindak Lanjut_

Pusat
Perumusan
Standar (PPS)

