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Ikhtisar 
Eksekutif 

 

Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS) Tahun 2014, pada 

hakekatnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

diamanatkan selama tahun anggaran 2014. Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga 

Sertifikasi Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan 

Rencana Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi tahun 2010-2014 

dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional BSN Tahun 2010-2014, serta 

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2014.  

Rencana Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2014 telah menetapkan 

1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja 

tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang 

diamanatkan kepada PALS. Secara umum dapat disimpulkan bahwa PALS dapat mencapai 

sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan tersebut, dengan tingkat capaian 100%, 

yaitu: 

1. Capaian untuk indikator “Persentase Layanan Jasa Akreditasi Lembaga Sertifikasi” 

sebesar 99,00%. 

2. Capaian untuk indikator “Jumlah kebijakan dalam pengembangan akreditasi LPK” 

sebesar 100%. 

3. Capaian untuk indikator “Jumlah MLA/Mou yang dipertahankan di forum 

internasional/regional/bilateral terhadap system akreditasi lembaga sertifikasi” sebesar 

100%. 

4. Capaian untuk indikator “Hasil survey kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi 

(skala 1:5)” sebesar 111%. 

5. Capaian untuk indikator “Peningkatan kompetensi asesor lembaga sertifikasi” sebesar 

100%. 
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Kata 
Pengantar 

 

Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Kedeputi Bidang Penerapan 

Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2014, disusun guna 

memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi yang merupakan salah satu pusat dibawah 

Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di 

bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan 

personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan 

akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional. 

Pada tahun 2014, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai bagian dari 

Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, 

dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan 

yang ditargetkan. Di samping itu, Pusat Akreditasi Lembaga Sertfikasi juga telah melakukan 

perubahan sasaran strategis dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran 

strategis BSN untuk periode 2010-2014, sehingga laporan ini disusun dengan mengacu 

pada indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut.  

Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2014 ini diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja 

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi secara umum dan Kedeputian Penerapan Standar dan 

Akreditasi secara khusus, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan 

secara lebih optimal. 

 

 

Jakarta, Februari  2015 

Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 
Badan Standardisasi Nasional 

 
Konny Sagala, SSi 
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Bab 1 
Pendahuluan 

A. LATAR BELAKANG 

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian 

yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah dibidang pengembangan standardisasi 

nasional tidak terlepas dari kewajiban untuk menciptakan Pemerintahan yang baik (good 

governance) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini, 

pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi 

dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Kedeputian Bidang Penerapan 

Standar dan Akreditasi (PALS, Kedeputian PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, PALS 

berpedoman pada perencanaan strategis Kedeputian PSA yang dalam pendekatannya 

dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta 

mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN. Untuk mewujudkan visi, misi, 

serta tujuan Kedeputian PSA yang telah dirumuskan tersebut, PALS telah merumuskan cara 

pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan yang dilaksanakan.  

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan   yang ada, PALS memiliki Visi 

"Menjadi Pusat yang terpercaya dalam pengembangan sistem  akreditasi  Lembaga 

Sertifikasi guna memfasilitasi  peningkatan daya saing dan transaksi perdagangan 

global”  

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi ALS adalah  : 

1.    Menguatkan sistem akreditasi lembaga sertifikasi 

2.    Melaksanakan akreditasi lembaga sertifikasi 

3.    Meningkatkan kerjasama bidang akreditasi lembaga sertifikasi 

4.    Melaksanakan evaluasi sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan evaluasi serta 

penerapannya 

5.    Meningkatkan kompetensi SDM akreditasi lembaga sertifikasi 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh PALS, dengan 

tujuan, sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

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 Unit Kerja. 
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C. KELEMBAGAAN 

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-

1/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 N0. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Kedeputian Bidang 

Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:  

“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi” 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan 

Akreditasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi 

dalam bidang standardisasi; 

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, 

akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi; 

c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem 

penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta 

penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran; 

d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar 

nasional untuk satuan ukuran; 

e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium 

metrologi selaku laboratorium acuan; 

f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan 

internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah 

Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Pusat Sistem Penerapan Standar 

2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 

3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepksi 

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di 

bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga 

pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait 

dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan 

internasional. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi; 

b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi; 
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c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun internasional di bidang 

standardisasi; 

d. pelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi; 

e. pelaksanaan evaluasi sistem sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi 

serta penerapannya. 

 

D. SUMBER DAYA MANUSIA  

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, PALS memiliki personil sebanyak 29 

orang PNS, dengan rincian sesuai Tabel berikut: 

Tabel 1: Jumlah Pegawai Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi            

(Desember 2014) 

Unit Kerja 
Jumlah PNS 

(orang) 

Kepala Pusat 1 

Bidang Akreditasi Sistem Manajemen 10 

Bidang Akreditasi Lingkungan 9 

Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel 9 

Jumlah 29 

 

E. PERAN STRATEGIS PUSAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI  

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi melaksanakan tugas penyiapan rumusan kebijakan, 

pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi 

bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta 

kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik 

secara bilateral, regional dan internasional.  

Sesuai dengan perjanjian WTO tentang technical barrier to trade dan sanitary phitosanitary 

yang menyatakan bahwa proses penilaian kesesuaian dalam fungsinya sebagaimana diatas 

perlu saling diakui untuk menghindari dan mencegah hambatan dalam perdagangan. Oleh 

karena hal tersebut International Accreditation Forum (IAF) dan Pacific Accreditation 

Cooperation (PAC) telah memfasilitasi untuk pelaksanaan saling pengakuan proses 

penilaian kesesuaian melalui penandatanganan MLA (multilateral agreement) badan 

akreditasi yang mampu menerapkan proses akreditasi sesuai dengan ketentuan 

internasional. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka rantai kepercayaan terhadap hasil 

penilaian kesesuaian mampu memfasilitasi perdagangan nasional, regional maupun 

internasional.  

Saat ini KAN telah mengoperasikan 14 skema akreditasi yaitu sistem manajemen mutu, 

sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sistem ekolabel, 
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sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi produk, sertifikasi 

personel, sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu, sistem PHPL, sistem 

manajemen mutu peralatan kesehatan, sistem validasi dan/atau verifikasi gas rumah kaca 

(GHG) serta sistem manajemen energi.  

 

 



 

 
6 

Bab 2 
Perencanaan Kinerja 

 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

Visi  

Visi Kedeputian PSA tahun 2010-2014 adalah: 

"Menjadi kedeputian yang terpercaya dalam mewujudkan penerapan SNI dan 

penilaian kesesuaian guna memfasilitasi peningkatan daya saing produk nasional” 

Misi 

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Kedeputian PSA adalah memberikan 

kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk 

mendukung pembangunan ekonomi yaitu: 

1. Meningkatkan kemampuan lembaga  penilaian kesesuaian dan organisasi/ industri 

dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia 

2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi 

kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses 

ke pasar internasional 

3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian 

4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan 

ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional 

5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang 

sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian. 

Tujuan 

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Kedeputian PSA, serta dengan 

memperhatikan tujuan yang akan dicapai BSN untuk periode 2010-2014, maka tujuan yang 

akan dicapai Kedeputian PSA adalah: “menguatnya sistem penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi 

perdagangan”. 

Sasaran Strategis  

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan perubahan 

sasaran strategis BSN untuk periode 2010-2014 terkait dengan tugas Kedeputian PSA, yaitu 

“tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi” maka 

sasaran strategis Kedeputian PSA adalah sebagai berikut : 
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1. meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar; 

2. meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi; 

3. meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran. 

Kebijakan 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, arah 

kebijakan Kedeputian PSA dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu: 

1. peningkatan sistem dan infrastruktur penerapan SNI; 

2. peningkatan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian; 

3. peningkatan keberterimaan standar nasional satuan ukuran. 

Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kedeputian PSA yang telah 

ditetapkan, maka PALS sebagai salah satu Unit Kerja di Kedeputian PSA, sesuai dengan 

tugasnya menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan 

rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga 

pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait 

dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional,  

berperan dalam mencapai sasaran strategis “meningkatnya kapasitas dan kualitas 

akreditasi” 

Target pencapaian sasaran strategis PALS, indikator kinerja, dan target sampai dengan 

tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran Strategis 

Tahun 2010 - 2014 

Sasaran Indikator kinerja Target 2010 - 2014 

80Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas akreditasi 

1. Persentase layanan jasa akreditasi lembaga 
sertifikasi 

95% 

2. Jumlah kebijakan dalam pengembangan 
akreditasi LPK 

20 kebijakan 

3. Jumlah MLA/MoU yang dipertahankan dalam di 
forum Internasional /regional/ bilateral terhadap 
sistem akreditasi lembaga sertifikasi 

7 MLA/MoU 

4. Hasil Survey kepuasan pelanggan terhadap 
layanan akreditasi (skala 1-5) 

3,5 

5. Peningkatan kompetensi asesor lembaga 
sertifikasi 

180 Asesor 
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B. PENETAPAN KINERJA 

 

Berdasarkan target pencapaian sasaran strategis PALS tahun 2010-2014, penetapan kinerja 

PALS tahun 2014 adalah sebagai berikut. 

Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian                        

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2014 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas akreditasi 

1. Persentase layanan jasa akreditasi lembaga 
sertifikasi 

100% 

2. Jumlah kebijakan dalam pengembangan akreditasi 
LPK 

4 kebijakan 

3. Jumlah MLA/MoU yang dipertahankan dalam di 
forum Internasional /regional/ bilateral terhadap 
sistem akreditasi lembaga sertifikasi 

7 MLA/MoU 

4. Hasil Survey kepuasan pelanggan terhadap layanan 
akreditasi (skala 1-5) 

3,5 

5. Peningkatan kompetensi asesor lembaga sertifikasi 60 Asesor 

 

Pada Bulan Juli 2014, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) BSN tahun 2014. Hal tersebut berdampak 

terhadap target Kinerja PALS Tahun 2014 yang dapat dicapai, sehingga menuntut untuk 

dilakukan penyelarasan perubahan target kinerja sesuai kegiatan yang dapat dibiayai 

dengan APBN-P tersebut. Revisi atas Penetapan Kinerja PALS Tahun 2014 dilakukan pada 

Bulan Juli 2014, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel 4. 

Tabel 4: Revisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian                        

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2014 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas akreditasi 

1. Persentase layanan jasa akreditasi lembaga 
sertifikasi 

95% 

2. Jumlah kebijakan dalam pengembangan akreditasi 
LPK 

4 kebijakan 

3. Jumlah MLA/MoU yang dipertahankan dalam di 
forum Internasional /regional/ bilateral terhadap 
sistem akreditasi lembaga sertifikasi 

7 MLA/MoU 

4. Hasil Survey kepuasan pelanggan terhadap layanan 3,5 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

akreditasi (skala 1-5) 

5. Peningkatan kompetensi asesor lembaga sertifikasi 21 Asesor 

 

Sesuai Tabel 4, revisi target Indikator Kinerja PALS Tahun 2014 adalah berkurangnya 

persentase layanan jasa akreditasi lembaga sertifikasi menjadi 95%, serta target 

peningkatan kompetensi asesor lembaga sertifikasi menjadi 21 Asesor. 
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Bab 3 

Akuntabilitas Kinerja 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan 

dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. 

Pencapaian target yang direncanakan PALS dalam tahun 2014 sesuai dengan Penetapan 

Kinerja yang telah diurakan pada Tabel 3 diatas, adalah sebagai berikut. 

Tabel 5: Capaian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2014 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Pencapaian Target Setahun 

Target Realisasi % 

Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas akreditasi 

1. Persentase layanan jasa 
akreditasi lembaga 
sertifikasi 

95% 94,05% 99% 

2. Jumlah kebijakan dalam 
pengembangan akreditasi 
LPK 

4 kebijakan 4 kebijakan 100% 

3. Jumlah MLA/MoU yang 
dipertahankan dalam di 
forum Internasional 
/regional/ bilateral 
terhadap sistem 
akreditasi lembaga 
sertifikasi 

7 MLA/MoU 7 MLA/MoU 100% 

4. Hasil Survey kepuasan 
pelanggan terhadap 
layanan akreditasi (skala 
1-5) 

3,5 3,9 111% 

5. Peningkatan kompetensi 
asesor lembaga sertifikasi 

21 21 100% 

 

Berdasarkan Tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: “Meningkatnya kapasitas dan kualitas 

akreditasi”. 
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Indikator 
Kinerja 1 

Persentase layanan akreditasi lembaga sertifikasi 

 

Dalam periode tahun 2014, PALS dalam pelayanan akreditasi lembaga sertifikasi yang 

dijalankan telah menjalankan kegiatan akreditasi, mulai dari penanganan permohonan, 

evaluasi permohonan akreditasi, audit kecukupan, asesmen, penyaksian asesmen dan 

pengambilan keputusan akreditasi, serta survailen dan re-akreditasi.  

 

Dibandingkan dengan jumlah lembaga penilaian kesesusuaian yang diakreditasi KAN pada 

tahun 2013, terjadi peningkatan sebesar 20 LPK baru yang diakreditasi pada tahun 2014, 

dengan total jumlah LKP yang diakreditasi menjadi 150 LPK. 

 

Data akreditasi per program akreditasi yang dijalankan oleh KAN untuk akreditasi Lembaga 

Sertifikasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Pada tahun 2014, telah dilakukan pelayanan jasa meliputi permohonan awal/ulang sebanyak 

90 paket, 52 paket pelaksanaan asesmen awal/ulang sebanyak, 5 paket kegiatan cross 

frointer, 220 paket pelayanan survailen/witness, 32 kali rapat panitia teknis dan 1 kali 

pelaksanaan monitoring.  

Tahapan kegiatan  jasa akreditasi adalah : 

 Permohonan 
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Klien LS mengajukan permohonan akreditasi awal/ulang atau penambahan ruang 

lingkup akreditasi dengan melengkapi berkas permohonan dan membayar biaya 

permohonan. Pada tahun 2014, telah dilakukan pelayanan jasa  meliputi permohonan 

awal/ulang sebanyak 90 paket. 

 Audit Kecukupan 

Apabila berkas permohonan klien telah lengkap, sekretariat akan  melakukan 

penunjukan tim asesor untuk melakukan audit kecukupan terhadap dokumen klien 

sesuai dengan acuan persyaratan standar. Pada tahun 2014, telah dilakukan 

pelayanan jasa  meliputi audit kecukupan sebanyak 90 paket. 

 Asesmen Awal/ Ulang 

Jika hasil audit kecukupan telah memenuhi, secretariat selanjutnya akan memproses 

penunjukan Tim asesor untuk melakukan asesmen lapang. Jumlah penentuan waktu 

asesmen disesuaikan dengan banyaknya ruang lingkup akreditasi yang diminta klien, 

kompleksitas lingkup, banyaknya sertifikat yang telah diterbitkan klien. Pada tahun 

2014, telah dilakukan pelayanan jasa  meliputi asesmen aawal/ulang sebanyak 52 

paket 

 Survailen/ Witness 

Untuk memantau pemenuhan persyaratan bagi LS yang telah diakreditasi dilakukan 

kunjungan pengawasan atau survailen oleh tim asesor KAN yang ditunjuk. Sedang 

untuk pementauan kompetensi auditor yang dimiliki oleh LS dilakukan witness 

(penyaksian asesmen) oleh asesor KAN. Pada tahun 2014, telah dilakukan 

pelayanan jasa  meliputi survailen atau witness sebanyak 220 paket. 

 Audit Cross Frontier 

KAN sebagai badan akreditasi di Indonesia telah diakui oleh Internasional, dan 

menjadi anggota dari PAC (Pacific Accreditation Cooperation) dan IAF (International 

Accreditation Forum), sehingga dalam penerapan juga mengikuti aturan yang 

ditetapkan MLA PAC/IAF. Salah satu bentuk aturan adalah kegiatan Cross Frontier 

yaitu pelaksanaan asesmen ke lembaga sertifikasi yang diakreditasi Badan Akreditasi 

asing yang juga telah menandatangani MLA PAC/IAF, jika diminta oleh Badan 

Akreditasi asing tersebut.  Pada tahun 2014, telah dilakukan pelayanan jasa  meliputi 

Cross Frontier sebanyak 5 paket. 

 Rapat –rapat rekomendasi pengambilan keputusan meliputi :  

Rapat panitia teknis diselenggarakan untuk melakukan kajian teknis terhadap laporan 

hasil asesmen maupun hasil witness (penyaksian asesmen). Panitia Teknis akan 
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memberi rekomendasi teknis kepada KAN Council diamna pada Rapat Council KAN 

akan memberikan keputusan akreditasi. Pada tahun 2014, telah dilakukan rapat 

panitia teknis bidang LS sebanyak 32 paket. 

 Rapat Tim Banding untuk menyelesaikan keluhan/banding 

Apabila ada  Lembaga Sertifikasi yang mengajukan banding terdapat keputusan 

akreditasi KAN, maka KAN akan membentuk tim banding yang independen dalam 

menangani  banding tersebut. Pada tahun 2014, telah dilakukan pelayanan jasa  

meliputi rapat Tim Banding sebanyak 3 paket 

 Monitoring 

Untuk memantau kompetensi asesor KAN dalam melakukan asesmen, Direktur 

Akreditasi atau personel yang ditunjuk melakukan monitoring terhadap unjuk kerja 

tiap asesor KAN minimal 3 tahun sekali Pada tahun 2014, telah dilakukan monitoring 

sebanyak 1 paket. 

 Audit Internal  

Selain pelaksanaan asesmen pusat akreditasi lembaga sertifikasi melakukan audit 

internal untuk memastikan konsistensi penerapan ISO/IEC 17011 yang dilakukan 

pada 5 - 6 Juni 2014 oleh 3 (tiga) auditor internal.  

 Tinjauan manajemen  

Untuk memastikan komitmen dan penyelesaian semua tindakan perbaikan serta 

peningkatan berkelanjutan dalam penerapan ISO/IEC 17011 telah 1 (satu) kali 

dilakukan kaji ulang manajemen pada tanggal 3 – 5 Desember 2014.  

 Rapat Kerja KAN 

Pada tahun 2013 telah dilaksanakan rapat kerja dalam rangka pemantauan dan evaluasi 

pencapaian program kerja KAN tahun 2014, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 30 – 31 

Oktober 2014 

 

Semua program akreditasi yang telah dijadwal pada tahun 2014 telah dapat 

dilaksanakan. 
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Indikator 
Kinerja 2 

Jumlah Kebijakan dalam pengembangan akreditasi LPK 

 

Pada awal tahun 2014 KAN telah mengoperasikan 13 program akreditasi yaitu sistem 

manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, 

sistem ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi 

produk, sertifikasi personel dan sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu dan 

sistem PHPL, system manajemen alat kesehatan dan validasi/verifikasi gas rumah kaca.  

Dalam perjalannnya program akreditasi selalu berkembang dan program akreditasi yang 

telah dikembangkan perlu terus dilakukan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan 

mengikuti perkembangan terkini terhadap tuntutan perdagangan dan ilmu pengetahuan 

dengan menetapkan beberapa kebijakan dalam pengembangan akreditasi Lembaga 

Penilaian Kesesuaian. 

Kebijakan yang ditetapkan selama periode tahun 2014 terkait ada 4 (empat) kebijakan 

yaitu: 

1. Kebijakan Pengembangan skema akreditasi sesuai kebutuhan  pasar regional dan 

internasional 

Pengembangan skema akreditasi dilakukan melalui rapat dan pembahasan intensif 

melalui konsinyering oleh tim pengembangan skema. Tim pengembangan skema terdiri 

personel yang mewakili para pemangku kepentingan terkait dengan skema spesifik baik 

dari pemerintah, praktisi penilaian kesesuaian maupun organisasi yang akan 

menerapkan skema tersebut. Skema yang disempurnakan adalah skema akreditasi 

untuk lembaga sertifikasi produk, hal ini disesuaikan dengan telah terbitnya standar SNI 

ISO/IEC 17065:2012. Dengan adanya perubahan persyaratan akreditasi, maka KAN 

juga melakukan penyempurnaan persyaratan tambahan untuk LSPro berupa dokumen 

DPLS 04 Rev 2. Di samping itu juga, dengan adanya perubahan Surat Keputusan 

Kementerian Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2013 terkait skema akreditasi LPPHPL dan 

LVLK, maka KAN juga melakukan penyesuaian terhadap persyaratan akreditasi untuk 

kedua skema tersebut.  

Dalam memfasilitasi kepentingan para pemangku kepentingan telah dilakukan 

pengembangan skema akreditasi sertifikasi manajemen keamanan rantai pasokan 

berdasarkan ISO 28000 seri dan telah dilakukan pembahasan dalam tim 

pengembangan dan terakhir workshop yang mengundang stakeholder luas.  

Sistem manajemen energi adalah untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak 

yang berkepentingan bahwa sertifikat ISO 50001 memungkinkan produsen dan 

penyedia layanan untuk membedakan diri sebagai pemasok terkemuka dan untuk 

menciptakan keunggulan kompetitif untuk pengadaan barang dan jasa dengan 
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keyakinan yang lebih besar dalam hal efisiensi energi. Auditor dari lembaga sertifikasi 

dan asesor dari badan akreditasi memastikan bahwa implementasi standard ISO 50001 

dan metode penilaian kesesuaian adalah sama sehingga memungkinkan satu sertifikat 

ISO 50001 dapat diakui di seluruh dunia. Pada tanggal 12 November 2014, skema 

LSSME resmi dibuka, bertepatan dengan penyelenggaraan kegiatan Indonesia Quality 

Expo (IQE) 2014. Dengan dibukanya skema ini, KAN berharap industri Indonesia yang 

menerapkan sistem manajemen energi dapat memperoleh pengakuan dari Lembaga 

Sertifikasi. Pengakuan ini penting karena sertifikasi dari LSSME dapat digunakan 

sebagai bukti pemenuhan persyaratan terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 

2012. 

Di samping itu, sertifikasi halal yang telah menjadi isu nasional dikarenakan adanya  UU 

Jaminan Produk Halal  tahun 2014, BSN dan KAN juga aktif dalam memfasilitasi 

pembahasan sertifikasi halal yang juga mengacu kepada persyaratan internasional yaitu 

OIC/SMIIC dan HAS 23000. Keikutsertaan dalam forum internasional dilakukan dengan 

partisipasi aktif di SMIIC AC pada tanggal 27-29 Mei 2014 di Antalya Turki dan 9-12 

September di Istanbul. Pembahasan skema halal dilakukan dengan rapat tim 

pembahasan dan direncanakannya peluncuran skema halal. 

Perbaikan sistem sertifikasi produk untuk memfasilitasi para stakeholder dan regulator 

dalam melakukan pengawasan barang beredar khususnya yang SNI produk telah 

diberlakukan mandatori dalam rangka perlindungan konsumen nasional dan 

peningkatan daya saing produsen. Oleh akrena hal tersebut telah direvisi DPLS 04 rev 

2. Selain hal tersebut untuk memfasilitasi penerapan peraturan terbaru Permentan 64 

tahun 2013 revisi permentan nomor 20 tahun 2010 terkait dengan sistem pertanian 

organik. 

 

2. Kebijakan Pengembangan Sistem Manajemen KAN  

Kebijakan manajemen akreditasi Lembaga Sertifikasi (LS) disusun melalui kegiatan 

pembahasan sistem dan dokumentasi akreditasi LS, sosialisasi dokumen akreditasi 

LS, pengembangan sistem informasi akreditasi dan evaluasi kegiatannya. Sistem dan 

dokumentasi KAN bidang Lembaga Sertifikasi (LS) yang mengikuti perkembangan 

syarat dan aturan sebagai badan akreditasi, selalu dilakukan evaluasi secara reguler. 

 

3. Kebijakan Peningkatan Keberterimaan Sertifikat Penilaian Kesesuaian  

Hingga akhir tahun 2013, KAN telah mengoperasikan 11 skema akreditasi terkait 

lembaga sertifikasi, untuk dapat diterima secara nasional maka melalui BSN 

menyelenggarakan sosialiasi/workshop ke 3 kota di Indonesia yaitu Manado, 

Palembang dan Semarang. Peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut 

berasal dari beberapa instansi pemerintah daerah dan pelaku usaha. 

Pada kesempatan sosialisasi tersebut, KAN menginformasikan seluruh kegiatan KAN 
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dan capaian-capaian yang telah dihasilkan terutama pelaksanaan MLA untuk bidang 

sistem manajemen, lingkungan dan produk. Harapannya dapat mendorong stakeholder 

di daerah untuk memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing produk lokal. 

 

4. Kebijakan Pengembangan Standar Sistem Manajemen  

Dalam pengembangan standar sistem manajemen ini terdapat   3 kegiatan yaitu 

perumusan   RSNI, tangapan terhadap standar internasional dan hadir dalam sidang 

ISO TC 176. 

Panitia teknis sistem manajemen mutu membahas rancangan SNI berdasarkan 

metode adopsi secara identik dengan memperhatikan PSN 03 Adopsi Standar 

Internasional dan Publikasi Internasional lainnya - Bagian 1: Adopsi Standar 

Internasional menjadi SNI. 

Panitia teknis sistem manajemen mutu pada tahun 2014 telah menyusun dokumen 

sebagai berikut: 

1. RSNI ISO 9001:2015 

2. RSNI ISO 9000:2015 

3. RSNI Penerapan ISO 9001 bagi industri kecil dan menengah 

 

Indikator 
Kinerja 3 

Jumlah MLA/MoU yang dipertahankan di forum 
internasional/regional/bilateral terhadap system akreditasi 
lembaga sertifikasi 

 

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi berkewajiban agar skema akreditasi yang telah 

dikembangkan dan yang diakreditasi oleh KAN dapat diterima pihak yang berkepentingan di 

dalam negeri maupun diterima di tingkat internasional/regional/bilateral. Untuk meningkatkan 

keberterimaan tersebut, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional 

dengan sekretariat di Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menjadi anggota di forum 

akreditasi. Di tingkat regional, Indonesia menjadi anggota Pacific Accreditation Cooperation 

(PAC) dan di tingkat internasional menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF). 

Komitmen untuk pengembangan keberterimaan sistem akreditasi tersebut mempunyai 

kewajiban BSN/KAN untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan PACIIAF dan lainnya. 

Untuk tahun 2014, beberapa kegiatan yang diikuti adalah sebagai berikut: 

 

- Partisipasi dalam sidang PAC Plennary Meeting di Mexico 

PAC sebagai forum badan akreditasi untuk lembaga sertifikasi dan APLAC (Asia-Pacific 

Laboratory Accreditation Cooperation) yang merupakan forum badan akreditasi di 
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bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, mengadakan Joint General Assembly 

 pertama kali pada tahun ini di Guadalajara, Mexico, pada tanggal 21-28 Juni 2014.  

Pada kegiatan tersebut, delegasi KAN untuk menghadiri APLAC adalah Suprapto 

(Sekretaris Jenderal KAN) dalam Mutual Recognition Arrangement Council APLAC, dan 

Fajarina Budiantari (Manajer Akreditasi Laboratorium Penguji KAN) sebagai delegasi 

untuk Working Group di bidang APLAC dan Proficiency Testing Committee. 

Delegasi KAN untuk menghadiri PAC adalah Konny Sagala (Direktur Akreditasi 

Lembaga Sertifikasi KAN) untuk menghadiri Multilateral Recognition Arrangement (MLA) 

Group PAC, dan Zul Amri (Manajer Akreditasi Lembaga Sertifikasi Lingkungan KAN) 

sebagai delegasi untuk WG di bidang PAC dan WG organic dan halal. 

 

Dalam general assembly ini terdapat perkembangan signifikan dalam kegiatan akreditasi 

negara anggota PAC/APLAC, ditandai dengan pertumbuhan jumlah badan akreditasi 

yang bergabung dalam MLA PAC seperti sistem manajemen mutu (SMM), sistem 

manajemen lingkungan (SML), produk, Sistem manajemen keamanan pangan (SMKP), 

dan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI), gas rumah kaca (GRK), personel, 

proficiency testing provider (PTP) dan refererence material producer (RMP). 

Tahun ini anggota PAC membuka rencana pengembangan skema MLA untuk EnMS. 

Hal ini sejalan dengan kebijakan KAN untuk mengembangkan skema akreditasi EnMS, 

yang ditargetkan dapat diluncurkan pada November tahun ini. 

Dalam meeting kali ini juga dibahas perkembangan kegiatan akreditasi dan sertifikasi 

Halal, melalui Working Group for Organic and Halal Certification, yang dipimpin oleh 

Suprapto (KAN-Indonesia).  

Sejalan dengan konsep one test-accepted everywhere, PAC menginisiasi upaya 

terwujudnya keberterimaan internasional sertifikasi halal yang dilakukan anggota PAC. 

Melalui Working Group (WG) for Organic and Halal Certification, PAC mencoba 
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memfasilitasi keinginan keberterimaan sertifikasi Halal di forum Asia Pacific, melalui 

kemungkinan harmonisasi skema Halal yang dikembangkan SMIIC.  WG Halal 

bersepakat dan kemudian telah disetujui oleh TC PAC untuk memisahkan WG Organic 

dan Halal, dengan menetapkan KAN untuk menjadi convenor WG Halal. 

 

- Partisipasi dalam IAF General Assembly Meeting di Vancouver, Canada 

IAF-ILAC Joint Annual Meeting dan General Assembly Meeting tahun 2014 

dilaksanakan pada tanggal 7 – 18 Oktober 2014 di Vancouver, Canada.  

Partisipan yang menghadiri yaitu Prof. Dr. Bambang Prasetya (Kepala BSN / Ketua 

KAN) memimpin tim BSN dalam joint annual meeting ILAC-IAF dan General Assembly 

Meeting, Konny Sagala, S.Si (Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi), menghadiri 

pertemuan terkait menghadiri pertemuan IAF Technical Committtee, IAF MLA 

Committee, IAF General Assembly, dan Joint General Assembly IAF-ILAC, serta 

Febriyanto Nugroho, (Asisten Manajer Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan 

personel), menghadiri WG Produk, WG Personel, WG Forest.  dan sebagai co-convenor 

dalam Task Force untuk penentuan hari asesmen yang nantinya akan digunakan 

sebagai panduan yang sama bagi semua badan akreditasi anggota IAF dalam 

menentukan hari asesmen. 

 

 

Berdasarkan hasil-hasil keseluruhan pertemuan gabungan ILAC dan IAF ini, KAN perlu 

melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 

 Forum IAF dan ILAC berperan efektif dalam memfasilitasi perdagangan  terkait dengan 

saling pengakuan baik melalui MRA dan MLA. Adanya saling pegakuan antar negara 

terhadap produk (barang dan Jasa) maka kegiatan ini mempunyai peran strategis dalam 

meningkatkan efisiensi perdagangan khususnya untuk mendukung kegiatan ekspor  dan 

kerjasama bilateral maupun multilateral lainnya terkait dengan saling pengakuan dalam 

bidang standardisasi dan peniliaian kesesuian. Kegiatan ini sejalan dengan amanah UU 

20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 
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 Secara umum, menghadiri sidang IAF / ILAC GA ini penting, karena melanjutkan peran 

serta aktif dalam program / kegiatan akreditasi internasional  untuk memberikan 

kontribusi dan memelihara serta meningkatkan pengakuan KAN dalam skema ILAC 

MRA maupun IAF MLA sehingga pengakuan terhadap produk dari Indonesia dapat 

ditingkatkan. Secara khusus, mencermati tiap informasi serta kesepakatan baru yang 

dicapai, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tepat pada program / kegiatan 

KAN, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Hal ini termasuk antara lain 

ketentuan tentang iuran keanggotaan, pencabutan dan pemberlakuan dokumen, dan 

perluasan MRA/MLA yang mencakup akreditasi PTP, FSMS dan GHG. 

 

- Partisipasi dalam IAF Mid-Term Meeting di Frankfurt, Jerman 

Indonesia menghadiri sidang ini sebagai bagian dari penandatanganan IAF Multilateral 

Recognition Arrangement (IAF-MLA) bidang akreditasi: Lembaga Sertifikasi Sistem 

Manajemen Mutu; Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan; Lembaga 

sertifikasi produk; dan lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. 

Disamping itu KAN juga telah menandatangani ILAC Mutual Recognition Arrangement 

(ILAC-MRA) bidang akreditasi: Laboratorium Penguji; Laboratorium Kalibrasi; 

Laboratorium Medis; dan Lembaga Inspeksi. Sidang dihadiri oleh delegasi dari 40 

negara anggota IAF – ILAC bertujuan untuk menyusun berbagai dokumen teknis terkait 

akreditasi,  sertifikasi, dan inspeksi oleh task force dan working group yang kemudian 

dilaporkan dalam Technical Committee (TC). 
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IAF Mid-term meeting di Frankfurt dihadiri oleh Drs. Suprapto, MPS (Sekretaris Jenderal 

KAN), Arini Widyastuti (Asisten Manajer Sistem dan Evaluasi Akreditasi SM) dan Dewi 

Komalasari (Pelaksana Pengembang Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Lingkungan) 

pada tanggal 23 – 27 April 2014 di Frankfrut, Jerman. 

Dalam pertemuan ini, Sekjen KAN, Suprapto, memimpin Task Force asessement 

duration yang diikuti 26 anggota IAF. Indonesia mengajukan discussion paper terkait 

integrated assessment untuk dibahas dalam task force ini. Dari sidang  task force ini 

dihasilkan kesepakatan bahwa dokumen berlaku untuk office assessment, dan berlaku 

untuk semua sertifikasi (person, sistem manajemen, dan produk), tipe dokumen adalah 

informatif, yang kedepan akan ditetapkan menjadi mandatori document. TC  juga 

menyepakati roadmap penyusunan dokumen durasi asesmen. 

Hasil sidang IAF-ILAC mid term meeting secara keseluruhan menyepakati penyusunan 

dokumen terkait akreditasi dan sertifikasi ke  tahap selanjutnya seperti dokumen:  masa 

transisi standar ISO 22003, ISO IEC 9001, persyaratan kompetensi asesor, revisi durasi 

audit, persyaratan audit sistem manajemen terpadu, penyusunan dokumen informatif 

durasi asesmen. Selain hal tersebut dalam sidang ini juga telah disepakati usulan 

Indonesia-KAN untuk membentuk Task Force dengan tugas menyusun dokumen  

penyaksian asesmen, dan KAN menjadi salah satu anggota Task Force.  

 

- Partisipasi dalam PAC Training di New Delhi, India 

Partisipasi PAC Training ISO/IEC 17011 di New Delhi India dilaksanakan pada tanggal 

26 – 28 November 2014, dihadiri oleh Sumartini Maksum (Manajer Mutu KAN), Dohana 

Viskhurin Femina (Asisten Manajer Proses Akreditasi Bidang Lingkungan) dan Awan 

Taufani (Pelaksana Analis Proses Akreditasi LSSML, LS Ekolabel, LS PHPL). 

 

Training ISO/IEC 17011 dihadiri oleh 20 orang dari 7 Negara di Asia Fasifik. Training 

diperuntukkan untuk personel badan akreditasi di beberapa negara untuk sharing 

knowledge penerapan standar ISO/IEC 17011 di negara masing-masing. 
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- Keikutsertaan training dan trainee dalam Peer Evaluasi PAC 

Program saling keberterimaan dilakukan melalui pelaksanaan saling penilaian sesama 

anggota IAF dan PAC, dengan tenaga yang melakukan penilaian diambil dari masing-

masing anggota PAC dan IAF. KAN-BSN sebagai salah satu anggota yang telah 

mendapatkan MLA untuk QMS, EMS, Produk dan FSMS, wajib menyediakan 

personelnya untuk menjadi peer evaluator tersebut. 

Tujuan menghadiri pertemuan adalah memenuhi salah satu kewajiban sebagai anggota 

forum badan akreditasi internasional (IAF), berpartisipasi dalam kegiatan peer evaluasi 

dalam forum internasional dan regional, meningkatkan kemampuan dan kompetensi 

SDM untuk memenuhi persyaratan internasional serta mendapatkan pengalaman 

dalam menjalankan fungsi akreditasi dari berbagai negara sehingga mampu 

diimplementasikan di KAN.  

Personel yang mengikuti training adalah Zul Amri (Manajer Bidang Akreditasi 

Lingkungan) pada tanggal 3-4 Maret 2014 di Bangkok Thailand. Trainer untuk kegiatan 

training tersebut adalah Ekanit Ramyanon dan Azusa Nakagawa. Hasik kegiatan 

training ini, para Peserta mendapat persamaan persepsi dari instruktur dan negara lain 

penerap ISO 17011 yang menjadi acuan bagi badan akreditasi, memahami lebih baik 

dokumen terkait peer evaluasi. Sebagai komitmen penyertaan peer evaluator dalam 

kegiatan PE yang dilakukan oleh PAC dan IAF, maka perlu diagendakan menyertakan 

peer evaluator dari KAN bila diminta/dijadwalkan oleh PAC dan IAF.  

 

Disamping keikutsertaan di forum PAC dan IAF, PALS juga berpartisipasi dalam 

memfasilitasi kegiatan MLA APLAC dan MoU untuk SMIIC sebagai berikut:  

- Partisipasi dalam peer evaluasi APLAC di Fort Wayne, Amerika 

Partisipasi aktif dalam peer evaluasi adalah salah satu kewajiban dari anggota PAC / 

APLAC. Badan Akreditasi (KAN) harus mempersiapkan personel untuk menjadi salah 

satu evaluator yang akan ditugaskan untuk melakukan peer evaluasi atas nama PAC / 

APLAC.  

Pelaksanaan partisipasi dalam peer evaluasi APLAC adalah Donny Purnomo (Manajer 

Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel) pada tanggal 14-18 July 2014. Peer evaluasi 

dilaksanakan untuk Accreditation Services Bureau (A-S-B), dengan tim evaluasi Ms Lee 

Ham Eng (SAC, Singapore) sebagai Team Leader, Ms Utumporn Kaewnamdee (NSC-

ONSC, Thailand) dan Mr Donny Purnomo J E (KAN, Indonesia) sebagai Team Member. 

- Partisipasi dalam AC SMIIC di Turki 

Dalam hal pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang produk 

pangan halal secara global telah dibentuk organisasi dibawah OIC (Organization Islamic 

Countries) yaitu SMIIC (Standar and Metrology Institute for Islamic Countries). Visi dari 

SMIIC dibentuk dengan visi membuat kontribusi utama dalam peningkatan ekonomi dan 
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kesejahteraan anggotanya melalui pengembangan infrastruktur mutu dan standar yang 

berkualitas tinggi.   

Sidang AC SMIIC yang diselenggarakan tahun 2014 merupakan sidang ketiga yang 

diselenggarakan sejak terbentuknya komite ini. Pembahasan dalam forum AC masih 

dalam tahap inisiai pembentukan dan penentuan model serta kesiapan dalam 

melaksanakan evaluasi dan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian. 

Sidang   Accreditation  Committee SMIIC meeting diselenggarakan Pada tanggal 26-29 

Mei 2014 di Bera Laya Hotel Antalya Turki. Sidang dihadiri sekitar  8 negara yaitu 

anggota P member dari AC adalah Turki, Iran, Tunisia, United Arab Emirate, Bosnia, 

dan Indonesia , bangladesh sera ARAC sebagai observer.  Delri  dalam sidang ini 

adalah Arini Widyastuti (Asisten Manajer Akreditasi Produk pelatihan dan personel). 

Kriteria untuk menajdi anggota AC adalah telah menjadi anggota OIC atau SMIIC.  

Dalam keanggotaan AC ini jika telah menjadi anggota OIC atau SMIIC dapat menajdi 

anggota AC tanpa adanya struktur biaya yang harus dipenuhi. 

Tujuan dari sidang ini adalah menyusun beberapa dokumen teknis terkait akreditasi dan 

sertifikasi halal oleh komite akreditasi yang akan dilaporkan dalam general asembly di 

Islamabad bulan Juni 2014.    

 

Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas PALS berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 

mempertahankan MLA/MoU untuk 7 MLA/MoU yang telah ditandatangani yaitu : 

1. MLA PAC/IAF untuk bidang akreditasi LS Sistem Manajemen Mutu 

2. MLA PAC/IAF untuk bidang akreditasi LS Sistem Manajemen Lingkungan 

3. MLA PAC/IAF untuk bidang akreditasi LS Produk 

4. MLA PAC untuk bidang akreditasi LS Sistem Manajemen Keamanan Pangan 

5. MoU SMIIC (Standar and Metrology Institute for Islamic Countries) 

6. MoU dengan badan akreditasi CNCAS, Cina 

7. MoU dengan badan akreditasi UKAS, Inggris 

 

Indikator 
Kinerja 4 

Hasil survai kepuasan pelanggan terhadap layanan 
akreditasi (skala 1:5) 

 

Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pusat 

Akreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai salah satu unit pemerintah yang melakukan layanan 

publik, setiap tahun selalu melaksanakan survai kepuasan pelanggan.  

Untuk tahun 2014, survai dilakukan kepada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN).  Jumlah lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi KAN 
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sampai dengan November 2014 adalah150 lembaga sertifikasi, yang meliputi yaitu : 

1. Lembaga sertifikasi sistem mutu : 37 

2. Lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan : 7 

3. Lembaga sertifikasi HACCP : 6 

4. Lembaga sertifikasi manajemen lingkungan : 15 

5. Lembaga sertifikasi penilaian hutan produksi lestari : 14 

6. Lembaga sertifikasi ekolabel : 2 

7. Lembaga sertifikasi produk : 39 

8. Lembaga sertifikasi personel : 5  

9. Lembaga verifikasi legalitas kayu : 17 

10. Lembaga sertifikasi pangan organik : 8 

Survai dilaksanakan pada bulan November – Desember 2014. Jumlah kuesioner yang 

dikirimkan kepada responden (lembaga sertifikasi) sebanyak 150 kuesioner, namun 

demikian sampai dengan batas waktu akhir penyampaian jawaban kuesioner terkumpul 

sebanyak 94 jawaban kuesioner dari responden (lembaga sertifikasi). 

Mengacu kepada KEP/25/M.PAN/2/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, data-data pengukuran Servqual 

ini meliputi harapan dan persepsi dari responden atas atribut- atribut pelayanan akreditasi. 

Pada kuesioner ini terdapat 34 (tiga puluh empat) variable pertanyaan terkait dengan 

harapan dan persepsi lembaga sertifikasi terhadap pelayanan yang telah diberikan KAN dan 

penilaian responden terhadap atribut-atribut tersebut dikelompokan dalam 5 skala, dengan 

menggunakan skala likert (1-5). 

Bila dibandingkan dengan hasil survai yang telah dilakukan dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2014, maka diperoleh tabel perbandingan sebagai berikut : 

Tabel  1 Perbandingan Gap Score Harapan & Persepsi 2012 – 2014 
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Tabel 2 Perbandingan Harapan 2012 - 2014 

 

Tabel 3 Perbandingan Persepsi & Harapan 2012 - 2014 

 

 

Dari target persepsi yang ditetapkan sebesar 3,5,  terlihat bahwa dari hasil survai yang 

diperoleh, persepsi dari pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi melebihi 

yang ditargetkan yaitu 3, 8638 atau kalau dibulatkan sebesar 3,9. 
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Indikator 
Kinerja 5 

Peningkatan kompetensi asesor lembaga sertifikasi 

 

Pada tahun 2014 telah dilakukan pelatihan/workshop bagi rekrutmen  asesor baru untuk 

skema akreditasi LS Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001 (Energy management 

systems -- Requirements with guidance for use). Pelaksanaan pelatihan ini bertempat di 

Hotel Mercure – Alam Sutera, bekerjasama dengan Asia Pacific Economic Cooperation 

(APEC) dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) telah diselenggarakan “Workshop ISO 

50001 for Accreditation Body Assesors”. Workshop diselenggarakan selama 4 hari (16 – 19 

September 2014), dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas badan akreditasi negara 

anggota APEC untuk berperan dalam dalam Pacific Accreditation Cooperation (PAC) 

Multilateral Recognition Arrangement (MLA) untuk Sistem Manajemen Energi (SME) yang 

sedang digagas. Workshop juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme asesor 

badan akreditasi yang ada di kawasan asia pasifik. dan  menambah jumlah penandatangan 

MLA PAC untuk bidang Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen.  

Workshop dihadiri peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari 14 negara anggota APEC, 

mencakup Indonesia (6 orang asesor akreditasi), Malaysia, Peru, Taiwan, Papua New 

Guinea, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Mexico, Bangladesh, Srilanka, India dan 

Nepal., serta menghadirkan expert yang kompeten di bidang akreditasi sistem manajemen 

energi yaitu Ms. Chikako Makino (JAB-Japan Accreditation Body).  

Workshop membahas dengan detil persyaratan yang terkandung dalam ISO 50001 – energy 

management systems – requirements with guidance for use, serta ISO 50003 yang 

memberikan persyaratan bagaimana lembaga sertifikasi mengatur program sertifikasinya, 

termasuk persyaratan SDM yang terlibat dalam program sertifikasi Sistem Manajemen 

Energi. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok diskusi dan akan melakukan simulasi audit 

sistem manajemen energi terhadap perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen 

energi ISO 50001 PT. Asia Pulp and Paper, Tangerang.  

Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian 4 workhop yang di gagas APEC dan PAC 

untuk meningkatkan kapasitas pemahaman ISO 50001 semua pihak yang terlibat baik 

organisasi, lembaga sertifikasi, dan badan akreditasi di negara anggota APEC yang 

selanjutnya diharapkan dapat membantu dalam efisiensi energi.  

Selanjutnya untuk menambah jumlah asesor bidang LS Sistem Manajemen Energi, PALS 

bekerja sama dengan EU juga melakukan training asesor untuk LS Sistem Manajemen 

Energi dengan jumlah peserta 15 orang. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013, 

pagu anggaran PALS BSN sebesar Rp. 4.200.000,-, namun mengalami perubahan karena 

adanya kebijakan pemotongan anggaran guna efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 

172.308.000,-  sehingga pagu anggaran PALS BSN tahun 2014 menjadi Rp. 4.027.692.000,- 

dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut. 

Tabel 16: Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran 

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi T.A 2014 

Kode  
Nama Program/ 

Kegiatan/Output Kegiatan 

Pagu Anggaran 

(Rp) 

Realisasi Anggaran 

(Rp) % 

084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional 

3555 Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi 

001 Kebijakan Akreditasi Bidang 
Lembaga Sertifikasi 

625.680.000 

  
550.858.600 88,04% 

002 Pengembangan Asesor 
Lembaga Sertifikasi 

236.568.000 181.625.400 76,78% 

003 Mempertahankan pengakuan 7 
MLA/MoU di forum PAC/IAF 
dan bilateral 

788.318.000 750.826.079 95,24% 

004 Layanan Jasa akreditasi 

Lembaga Sertifikasi 

2.377.126.000 2.235.645.935 94,05% 

  TOTAL 4.027.692.000 3.718.956.014    92,33% 

 

callto:4.027.692.000
callto:3.718.956.014
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Bab 4 
Penutup 

 

Melalui Laporan Kinerja PALS BSN tahun 2014 ini telah disusun laporan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan 

program/kegiatan PALS BSN dalam rangka mencapai visi dan misi BSN dan Kedeputian 

BSN. Sasaran strategis PALS tahun 2014 difokuskan pada meningkatnya kapasitas dan 

kualitas akreditasi dimana sasaran strategis tersebut telah ditetapkan dalam Penetapan 

Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2014.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa PALS dapat mencapai sasaran strategis dan 

target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 

100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa PALS telah 

memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi 

di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi lembaga 

sertifikasi. Dan melalui kegiatan ini diharapkan akan tercipta keteraturan pelaksanaan 

akreditasi oleh KAN terhadap seluruh klien yang diakreditasi, melalui penguatan kapasitas 

dan kualitas sehingga pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi akan lebih efektif sesuai 

aturan yang berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya kemampuan 

lembaga sertifikasi dalam memfasilitasi daya saing industri/organisasi yang disertifikasi di 

forum nasional, regional maupun internasional. 

Laporan Kinerja PALS Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban 

akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna 

peningkatan kinerja PALS di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan 

secara lebih optimal 
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Lampiran 

 

 

 

PENETAPAN KINERJA 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

 

Unit Organisasi Eselon II  : Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 

Tahun Anggaran   : 2014 

 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
(1) (2) (3) 

1. Meningkatnya kapasitas 

dan kualitas akreditasi 
1. Persentase layanan jasa akreditasi 

lembaga sertifikasi 
95% 

2. Jumlah kebijakan dalam pengembangan 
akreditasi LPK 

4 kebijakan 

3. Jumlah MLA/MoU yang dipertahankan 
dalam di forum Internasional /regional/ 
bilateral terhadap sistem akreditasi 
lembaga sertifikasi 

7 MLA/MoU 

4. Hasil Survey kepuasan pelanggan 
terhadap layanan akreditasi (skala 1-5) 

3,5 

5. Peningkatan kompetensi asesor lembaga 
sertifikasi 

21 

 

 

Kegiatan   : Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi 

Jumlah Anggaran 2014  : Rp. 4.027.692.000 ,- 

 

callto:4.027.692.000

