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Ringkasan
Eksekutif
Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015, pada
hakekatnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diamanatkan selama tahun anggaran 2015. Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan
Standar Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi tahun 2015-2019
dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional BSN Tahun 2015-2019, serta
Rencana Kinerja Tahunan Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015.
Rencana Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015 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 PSPS.
Capaian PSPS atas sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan tersebut
adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:
1. Capaian untuk indikator “Penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI
dan penilaian kesesuaian” sebesar 100%.
2. Capaian untuk indikator “Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas
lingkup dan meningkatkan kompetensinya” sebesar 100%.
3. Capaian untuk indikator “Jumlah industri organisasi yang mendapat fasilitas penerapan
standar/SNI” sebesar 100%.
4. Capaian untuk indikator “Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya
terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya” sebesar 100%.
5. Capaian untuk indikator “Persentasi SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi
regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis” sebesar
100%.
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Kata
Pengantar
Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar, Kedeputian Bidang Penerapan
Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2015, 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.
Pada tahun 2015, awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah 20152019, Pusat Sistem Penerapan Standar 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.
Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015 ini diharapkan dapat
menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat
Sistem Penerapan Standar secara khusus dan Kedeputian Penerapan Standar dan
Akreditasi secara umum di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan
secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2016
Pusat Sistem Penerapan Standar
Badan Standardisasi Nasional
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Bab 1
Pendahuluan

A.

LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya
mewujudkan good governance tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.
Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian
yang diberi tugas untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintah dibidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Dalam
hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar
dilaksanakan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Kedeputian Bidang Penerapan Standar
dan Akreditasi (PSPS, Kedeputian PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, PSPS
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, PSPS telah merumuskan cara
pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan yang dilaksanakan.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh PSPS, dengan
tujuan, sebagai berikut:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan
meningkatkan kinerjanya.

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah

untuk

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/BSN1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala
BSN No. 965/BSN/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 Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem
pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana
penerapan standar dan sistem jaminan mutu.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan
pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
b. pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan
serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
c. pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
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d. pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan
pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

D.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, PSPS memiliki personil sebanyak 32
orang PNS, dengan rincian sesuai Tabel 1 dan klasifikasi berdasarkan latar belakang
pendidikan, usia serta jenis kelamin sesuai Gambar 1 berikut.

Tabel 1: Jumlah Pegawai Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2015)
Jumlah PNS
(orang)

Unit Kerja
Kepala Pusat

1

Bidang Sistem Penerapan Standar dan Penanganan Pengaduan

16

Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu

15

Jumlah

32

Gambar 1: Grafik Klasifikasi Pegawai Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2015)
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E.

PERAN STRATEGIS PUSAT SISTEM PENERAPAN STANDAR

SNI merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik
kegiatan atau produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang
optimum dalam konteks keperluan tertentu. Bagi pelaku usaha, penerapan SNI akan
memberikan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi
sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan kehandalan
produk, sehingga pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik dan
meningkatkan daya saing produk. Pengguna produk dan konsumen akhir akan mendapat
kepastian dan jaminan tentang kualitas atau keamanan dari produk yang akan dibelinya,
sementara kepentingan publik akan mendapat perlindungan yang mencakup kesehatan
masyarakat, kelestarian lingkungan dan keselamatan negara. Oleh karena itu, semua pihak
yang berkepentingan perlu terus didorong untuk dapat menerapkan SNI.
Pada akhir 2015, Indonesia dihadapkan dengan tantangan dan peluang dalam pasar bebas
Asia Tenggara yang lebih dikenal dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).
MEA 2015, merupakan momen penting bagi Indonesia, dimana peluang memperluas pasar
bagi produk-produk industri nasional sangat besar. Namun di sisi lain, pemberlakuan MEA
2015 juga menjadi tantangan, mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar, yang
tentunya menjadi tujuan pasar bagi produk-produk Negara ASEAN lainnya. Untuk itu
diperlukan dukungan dan sinergi baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha
guna meningkatkan dan memperkokoh daya saing produk dalam negeri sehingga mampu
bersaing tidak hanya di pasar ASEAN, tetapi juga pasar dalam negeri.
Untuk mendukung kondisi tersebut, maka PSPS melaksanakan kegiatan dengan tujuan
untuk meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI,
dengan sasaran strategis meningkatkan kapasitas dan kualitas penerapan standar.
Dalam implementasinya, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan kebijakan
penerapan standar dan penilaian kesesuaian, peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian
Kesesuaian sebagai infrastruktur penerapan standar dan peningkatan kompetensi
industri/organisasi dalam menerapkan standar, monitoring integritas tanda SNI, dan fasilitasi
adopsi SNI menjadi regulasi teknis
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Bab 2
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi
Visi Kedeputian PSA tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal
untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”

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 2015-2019, maka tujuan yang
akan dicapai Kedeputian PSA adalah: “
1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
3. Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional
4. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional
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Sasaran Strategis
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan
Akreditasi menenapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1. Meningkatnya sertifikasi SNI yang diberikan kepada penerap SNI
2. Meningkatnya integritas tanda SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
3. Meningkatnya jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
4. Meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional
5. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional

Kebijakan
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada
dasarnya arah kebijakan Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dapat
dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:
1. Meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. Meningkatkan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. Meningkatkan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kedeputian PSA yang telah
ditetapkan, maka PSPS sebagai salah satu Unit Kerja di Kedeputian PSA, sesuai dengan
tugasnya menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan
rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta
prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu, berperan dalam mencapai sasaran
strategis “meningkatnya sistem dan infrastruktur penerapan SNI”
Target pencapaian sasaran strategis PSPS, indikator kinerja, dan target sampai dengan
tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2015 - 2019
Sasaran
Meningkatnya
sistem dan
infrastruktur
penerapan SNI

Indikator kinerja

Target 2015 - 2019

1. Jumlah kebijakan pengembangan sistem
penerapan SNI dan penilaian kesesuaian

20 Kebijakan

2. Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk
memperluas lingkup dan meningkatkan
kompetensinya

75 LPK

3. Jumlah industri organisasi yang mendapat
fasilitas penerapan standar/SNI

922 Industri/ Organisasi

4. Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi
pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan
ditelusuri jalur sertifikasinya

25 Jenis Produk

5. Persentasi SNI yang difasilitasi untuk diadopsi
menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana
adopsi SNI menjadi regulasi teknis

500%

B. PENETAPAN KINERJA
Berdasarkan target pencapaian sasaran strategis PSPS tahun 2015-2019, penetapan kinerja
PSPS tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian
Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas
penerapan standar

Indikator Kinerja
1. Jumlah kebijakan pengembangan sistem
penerapan SNI dan penilaian kesesuaian

Target
4 Kebijakan

2. Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk
memperluas lingkup dan meningkatkan
kompetensinya

55 LPK

3. Jumlah industri organisasi yang mendapat
fasilitas penerapan standar/SNI

322 Industri/
Organisasi

4. Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi
pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan
ditelusuri jalur sertifikasinya

5 JenisProduk

5. Persentasi SNI yang difasilitasi untuk diadopsi
menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana
adopsi SNI menjadi regulasi teknis

100%
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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 PSPS dalam tahun 2015 sesuai dengan Penetapan
Kinerja yang telah diurakan pada Tabel 3 diatas, adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Capaian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas
penerapan
standar

Pencapaian Target Tahun 2015
Indikator Kinerja
Target

Realisasi

%

4 Kebijakan

4 Kebijakan

100%

55 LPK

55 LPK

100%

3. Jumlah industri
organisasi yang
mendapat fasilitas
penerapan standar/SNI

322 Industri/
Organisasi

322 Industri/
Organisasi

100%

4. Jenis produk bertanda
SNI yang diidentifikasi
pemenuhannya
terhadap persyaratan
SNI dan ditelusuri jalur
sertifikasinya

5 JenisProduk

5 Jenis Produk

100%

100%

100%

100%

1. Jumlah kebijakan
pengembangan sistem
penerapan SNI dan
penilaian kesesuaian
2. Jumlah LPK yang
mendapat fasilitasi untuk
memperluas lingkup dan
meningkatkan
kompetensinya

5. Persentasi SNI yang
difasilitasi untuk diadopsi
menjadi regulasi teknis
berdasarkan rencana
adopsi SNI menjadi
regulasi teknis
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Berdasarkan Tabel 4 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator
kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: “Meningkatnya kapasitas dan
kualitas penerapan standar”.

Indikator
Kinerja 1

Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan
penilaian kesesuaian

Kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian diperlukan oleh
stakeholder standardisasi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar
dan penilaian kesesuaian. Dengan kebijakan-kebijakan yang disusun maka diharapkan
kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder akan terus meningkat sehingga
berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan
SNI.
Pada tahun 2015, PSPS menetapkan target penyusunan kebijakan pengembangan sistem
penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 4 (empat) kebijakan. Target tersebut
dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu diperolehnya 4 kebijakan
dengan rincian sebagai berikut.
1. Kebijakan sistem penerapan standar
Penyusunan kebijakan Sistem Penerapan Standar dilaksanakan melalui Manajeman
Teknis Penerapan Standar (MTPrS), yang sesuai Peraturan Kepala Badan Standardisasi
Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Manajemen Teknis Penerapan Standar. MTPrS
merupakan manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang
membidangi kegiatan penerapan standar, serta mempunyai tugas memberikan
pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka menetapkan kebijakan dan
strategi untuk mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan
internasional.
Pada tahun 2015, MTPrS telah berhasil merumuskan rekomendasi sebagai dasar
penetapan kebijakan BSN di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian, yang
dikelompokkan berdasarkan fungsi MTPrS, yaitu:
1.

Rekomendasi terkait kebijakan penerapan SNI dan pengembangan kompetensi
LPK

2.

Rekomendasi terkait peningkatan penerapan SNI

3.

Rekomendasi terkait peningkatan integritas tanda SNI

4.

Rekomendasi terkait penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar

5.

Rekomendasi terkait Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) bidang penerapan
standar dan penilaian kesesuaian.

Di samping hal tersebut, untuk mendukung penerapan standar sesuai dengan good
practices yang berlaku sehingga dapat menjamin integritas penggunaan tanda SNI, telah
dilakukan inisiasi penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian (PK), yang berisi aturan, tata
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cara, manajeman untuk menjamin kesesuaian Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau
Personal dengan persyaratan SNI. Selanjutnya, Skema PK ini akan menjadi acuan setiap
Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.
Pada tahun 2015 ini, telah disusun Skema Sertifikasi Pasar Rakyat yang mengacu
kepada SNI 8152:2015, Pasar rakyat. Skema tersebut disusun dengan melibatkan
stakeholder terkait, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Standardisasi
Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 dan telah diundangkan dalam
Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1649. Draft Skema PK lain yang telah disusun
adalah 12 Draft Skema Penilaian Kesesuaian yang mengacu kepada 47 SNI.
2. Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional
Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional disusun melalui
Mirror Committee CASCO, yang beranggotakan perwakilan pemerintah, lembaga
penilaian kesesuaian serta pakar di bidang laboratorium, inspeksi, sertifikasi dan
akreditasi yang bertugas memonitor perkembangan standar internasional di bidang
penilaian kesesuaian, dan memberi tanggapan dari Indonesia terhadap draft Standar
Internasional, terutama yang dikembangkan oleh CASCO, komite di ISO yang membahas
isu internasional terkait penilaian kesesuaian.
Pada tahun 2015, MC CASCO telah menyusun 7 (tujuh) kebijakan terhadap
dokumen/circular letter ISO/CASCO, sehingga diharapkan kebijakan internasional di
bidang CASCO dapat sesuai dengan kepentingan Indonesia dan mempermudah
penerapannya di Indonesia.
3. Kebijakan standardisasi bidang pangan di tingkat internasional
Kebijakan standardisasi bidang pangan di tingkat internasional disusun melalui organisasi
Codex Indonesia yang beranggotakan seluruh instansi yang terkait dengan penanganan
pangan di Indonesia, asosiasi industri, pakar dan perwakilan konsumen.
Pada tahun 2015, Codex Indonesia telah menyusun kebijakan terhadap 106 draft standar
pangan internasional yang mencakup 14 komite/komisi. Dengan tersusunnya kebijakan
tersebut, diharapkan kebijakan internasional di bidang pangan dapat sesuai dengan
kepentingan Indonesia sehingga mempermudah penerapannya di Indonesia.
4. Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan di tingkat regional/internasional
Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan di tingkat regional disusun dalam rangka
memfasilitasi pendaftaran LPK Indonesia dalam kerangka ASEAN EE MRA. Dengan
diterimanya LPK Indonesia dalam lingkup ASEAN EE MRA, akan memudahkan
keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke wilayah ASEAN, sehingga dapat
meningkatkan efisiensi bagi industri dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.
Pada tahun 2015, Indonesia telah menyusun kebijakan pengusulan pendaftaran 4
(empat) LPK dan telah memberikan kontestasi terhadap 9 (sembilan) LPK ASEAN.
Dengan demikian, LPK Indonesia yang terdaftar dalam kerangka ASEAN EE MRA teridiri
dari 3 (tiga) laboratorium uji dan 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Produk.
Sementara kebijakan standardisasi sektor kelistrikan di tingkat internasional disusun
dalam rangka mempersiapkan lembaga yang mampu melakukan aktivitas penilaian
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kesesuaian atas produk kelistrikan sebagai konsekuensi Indonesia telah menandatangani
perjanjian Joint Sectoral Committee (JSC) bidang peralatan listrik dan elektronik Negara
ASEAN.
Pada tahun 2015, telah ditetapkan verifikasi dilakukan terhadap NCB Balai Sertifikasi
Industri dan Customer Testing Facility (CTF) PT. Hartono Istana Teknologi untuk ruang
lingkup Household (HOUS) dan Audio Video (TRON) terkait persyaratan ISO/IEC 17025
dan Basic Rule IECEE. Selain itu, juga telah dilaksanakan penyamaan persepsi untuk
produk mesin cuci.
Melalui kebijakan-kebijakan yang disusun tersebut maka kapasitas dan kualitas penerapan
standar oleh stakeholder menjadi semakin bertambah. Stakeholder juga semakin banyak
memiliki aturan dan acuan dalam menerapkan standar dan penilaian kesesuaian, yang akan
berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan
SNI.
Capaian realisasi untuk indikator 1 tahun 2015 yaitu jumlah kebijakan pengembangan sistem
penerapan SNI dan penilaian kesesuaian, dijelaskan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 1 Tahun 2015
Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah kebijakan pengembangan
sistem penerapan SNI dan
penilaian kesesuaian

4 kebijakan

4 kebijakan

100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 1 sebesar 100% pada tahun 2015 ini sama nilainya
dengan capaian realisasi untuk indikator 1 pada tahun 2014. Pada tahun 2014, target
penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
sebanyak 5 kebijakan, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%.
Pencapaian realisasi untuk indikator 1 sebesar 100% pada tahun 2015 ini juga menunjukkan
bahwa target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian
kesesuaian untuk kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dicapai sebesar 20%, sebagaimana
dijelaskan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2015-2019
Indikator
kinerja

Target
2015-2019

Jumlah
kebijakan
pengembangan
sistem
penerapan SNI
dan penilaian
kesesuaian

20 Kebijakan

Realisasi
2015
4 kebijakan

2016 2017
-

-

2018

2019

Total

-

-

4 kebijakan
(20% dari
target)
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Indikator
Kinerja 2

Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas
lingkup dan meningkatkan kompetensinya

Dalam melaksanakan kebijakan di bidang penerapan standar yang memiliki fungsi
pelaksanaan sistem prasarana penerapan standar, perlu melakukan upaya untuk
peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai prasarana
penerapan standar.
Untuk itu upaya pengembangan kemampuan LPK dalam rangka penerapan standar baik
SNI, standar internasional maupun standar negara lain hendaknya dilakukan secara
berkelanjutan yang mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia/personel
LPK dengan memberikan konsultasi dan pelatihan dalam bentuk workshop(pemahaman)
dan bimbingan teknis.
Untuk mendukung penerapan SNI, maka diperlukan infrastruktur penilaian kesesuaian yaitu
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik laboratorium uji, lembaga inspeksi ataupun
lembaga sertifikasi, yang akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan SNI.
Untuk itu, dalam rangka memperkuat infrastruktur penilaian kesesuaian tersebut, pada tahun
2015, target Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan
meningkatkan kompetensinya untuk 55 LPK. Target tersebut dapat direalisasikan dengan
capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya fasilitasi untuk memperluas
lingkup dan meningkatkan kompetensinya untuk 55 LPK, dengan rincian:
a)

b)

21 (dua puluh satu) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui pembimbingan
penyusunan dokumentasi sistem mutu yaitu :


13 (tiga belas) Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang
Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium
kalibrasi, terdiri dari 3 Laboratorium Perguruan Tinggi (2 Unsri dan 1 Undip), 2
Laboratorium Provinsi DKI Jakarta, 3 Laboratorium Provinsi Jawa Barat, 1
Laboratorium Provinsi Banten, 1 Laboratorium Provinsi Jawa Tengah, 1 Laboratorium
Provinsi Sulawesi Tengah dan 2 Laboratorium Provinsi Gorontalo). Ketigabelas
Laboratorium Penguji tersebut mendapat bimbingan teknis berdasarkan SNI ISO/IEC
17025.



8 (delapan) Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012
tentang Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses
dan jasa, terdiri dari 4 LSPro Provinsi DKI Jakarta, 1 LSPro Provinsi Lampung, 2
LSPro Provinsi Jawa Timur dan 1 LSPro Provinsi Sumatera Utara.

29 (duapuluh sembilan) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui peningkatan
pemahaman terhadap standar yaitu :


12 (dua belas) Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008.



17 (tujuh belas) Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan ISO/IEC TR 17026:2015
tentang Penilaian Kesesuaian - Contoh Skema Sertifikasi untuk produk nyata
(tangible product).
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c)

5 (lima) LPPOM MUI mendapatkan pembinaan melalui pembimbingan penyusunan
dokumentasi mutu berdasarkan DPLS 21, Persyaratan Bagi Lembaga Sertifikasi Halal
untuk skema akreditasi Halal, yaitu LPPOM MUI Pusat, LPPOM MUI DKI Jakarta,
LPPOM MUI Jawa Barat, LPPOM MUI Jawa Tengah dan LPPOM MUI Bali.

Melalui capaian tersebut maka kapasitas infrastrukur penerapan standar yang memiliki
kemampuan sesuai persyaratan yang berlaku semakin bertambah, serta memperluas
sebaran LPK yang kompeten di beberapa wilayah di Indonesia. Keberadaan LPK yang siap
dan diakreditasi oleh Komite Akrediasi Nasional (KAN) akan meningkatkan aksesibilitas
pelaku usaha dan organisasi dalam menerapkan SNI.
Capaian realisasi untuk indikator 2 tahun 2015, yaitu Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi
untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 2 Tahun 2015
Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah LPK yang mendapat
fasilitasi untuk memperluas lingkup
dan meningkatkan kompetensinya

55 LPK

55 LPK

100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 2 sebesar 100% pada tahun 2015 ini sama dengan
capaian realisasi untuk indikator 2 pada tahun 2014. Pada tahun 2014, target Jumlah LPK
yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya
sebanyak 10 LPK, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%.
Pencapaian realisasi untuk indikator 2 sebesar 100% pada tahun 2015 ini juga menunjukkan
bahwa target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian
kesesuaian untuk kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dicapai sebesar 73%, sebagaimana
dijelaskan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2015-2019
Indikator kinerja
Jumlah LPK yang
mendapat fasilitasi
untuk memperluas
lingkup dan
meningkatkan
kompetensinya

Target
2015-2019
75 LPK

Realisasi
2015

2016

2017

2018

2019

Total

55 LPK

-

-

-

-

55 LPK
(73% dari target)
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Indikator
Kinerja 3

Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi
penerapan standar/SNI

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sistem prasarana penerapan standar
dan sistem jaminan mutu, dilakukan upaya peningkatan kompetensi industri/organisasi
dalam menerapkan standar/SNI. Pada tahun 2015, peningkatan penerapan standar
dilakukan kepada industri/organisasi yang mendapatkan pemahaman penerapan SNI melalui
kegiatan workshop, bimbingan penerapan SNI, fasilitasi pengujian produk/kalibrasi alat dan
sertifikasi oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga khususnya kepada sektor usaha mikro dan
kecil.
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki arti penting dalam perekonomian nasional dam
merupakan sektor yang telah terbukti mampu bertahan bahkan disaat krisis ekonomi.
Meskipun demikian, ada berbagai kendala yang umum dihadapi oleh pelaku usaha mikro
dan kecil dalam upayanya meningkatkan daya saing dalam menghadapi keterbukaan pasar
ini, yang mendorong pemerintah untuk berperan serta memberikan dukungan untuk
mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi UMK dan organisasi dalam
menerapkan SNI, model insentif bagi industri yang diberikan terdiri dari pelaksanaan
workshop pemahaman SNI, bimbingan penerapan SNI hingga siap disertifikasi. Pada tahun
2015, target jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI
adalah 322 industri/organisasi. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi
sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya fasilitasi untuk industri/organisasi dalam
menerapkan SNI untuk 322 industri/organisasi, dengan rincian:
a)

300 (tiga ratus) UMK di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, NTB, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur mendapat bimbingan penerapan
SNI yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya, Institut Pertanian
Bogor, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Diponegoro, Universitas Surabaya,
dan Universitas Mulawarman.

b)

10 (sepuluh) UMK di Tasikmalaya, yang terdiri dari 4 (empat) UMK alas kaki dan 1 (satu)
UMK kerajinan mendong mendapat bimbingan penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem
manajemen mutu, 4 (empat) UMK mainan anak mendapat bimbingan penerapan SNI
mainan anak serta 1 (satu) UMK tempe mendapat bimbingan cara produksi pangan
olahan yang baik.

c)

2 (dua) Organisasi Pelayanan Publik yaitu Rumah Sakit Mata dan Dinas Kesehatan
Propinsi Sumatera Selatan, mendapatkan insentif berupa bimbingan teknis penerapan
SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu hingga siap disertifikasi.

d)

10 (sepuluh) kategori industri/organisasi yang mendapat penilaian hingga menerima SNI
Award yang merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada industri/organisasi
yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai
kinerja yang baik.

Melalui capaian tersebut maka kapasitas industri/organisasi yang memiliki kemampuan
untuk menerapkan standar semakin bertambah yang diharapkan dapat berdampak kepada
peningkatan kinerjanya.
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Capaian realisasi untuk indikator 3 tahun 2015, yaitu Jumlah industri/organisasi yang
mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI, dijelaskan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 3 Tahun 2015
Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah industri organisasi yang
mendapat fasilitas penerapan
standar/SNI

322 Industri/
Organisasi

322 industri/
organisasi

100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 3 sebesar 100% pada tahun 2015, sama dengan
capaian pada tahun 2014. Pada tahun 2014, target industri/organisasi yang mendapat
fasilitasi penerapan standar/SNI sebanyak 116 industri/organisasi, dan dapat direalisasikan
dengan capaian realisasi 116 industri/organisasi atau sebesar 100%.
Pencapaian realisasi untuk indikator 3 sebesar 100% pada tahun 2015 ini juga menunjukkan
bahwa target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian
kesesuaian untuk kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dicapai sebesar 35%, sebagaimana
dijelaskan pada Tabel 10 berikut.
Tabel 10: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2012-2014
Indikator
kinerja
Jumlah
industri/
organisasi
yang mendapat
fasilitasi
penerapan
standar/ SNI
kompetensinya

Indikator
Kinerja 4

Target
2010-2014
922

industri/
organisasi

Realisasi
2010

2011

2012

2013

2014

322
industri/
organi
sasi

-

-

-

-

2010-2014
322

industri/
organisasi
(35% dari
target)

Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi
pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur
sertifikasinya

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional,
pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Barang dan
jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI
dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga
sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. Dalam hal ini, integritas
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tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah
mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten
memenuhi persyaratan SNI.
Untuk memastikan apakah penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar, baik
yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah dilaksanakan sesuai ketentuan
akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka diperlukan kegiatan monitoring integritas tanda
SNI.
Pada tahun 2015, target Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya
terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya adalah 5 jenis produk. Target
tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah
dilaksanakannya Monitoring Integritas Tanda SNI terhadap 5 jenis produk di 15 kota di
Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Ambon,
terhadap 5 jenis produk. Adapun 5 jenis produk yang dimonitor tersebut adalah:
-

produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, yaitu: (1) Setrika listrik; (2) Kabel
listrik fleksibel dan (3) Pakaian bayi dan anak;

-

produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela, yang ditandai dengan
mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: (1) Mi instan; dan (2) Dispenser.

Hasil monitoring tersebut telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan integritas tanda SNI, sehingga
akan memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder, yang pada
akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang
menerapkan SNI.
Capaian realisasi untuk indikator 4 tahun 2015, yaitu Jenis produk bertanda SNI yang
diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya,
dijelaskan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 4 Tahun 2015
Indikator kinerja
Jenis produk bertanda SNI yang
diidentifikasi pemenuhannya
terhadap persyaratan SNI dan
ditelusuri jalur sertifikasinya

Target

Realisasi

Capaian (%)

5 JenisProduk

5 jenis produk

100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 4 sebesar 100% pada tahun 2015 ini sama besarnya
dengan capaian realisasi untuk indikator 4 pada tahun 2014. Pada tahun 2014, target jenis
produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan
ditelusuri jalur sertifikasinya sebanyak 5 jenis produk, dan dapat direalisasikan dengan
capaian realisasi 5 jenis produk atau sebesar 100%.
Pencapaian realisasi untuk indikator 4 sebesar 100% pada tahun 2015 ini juga menunjukkan
bahwa target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian
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kesesuaian untuk kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dicapai sebesar 20%, sebagaimana
dijelaskan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2015-2019
Realisasi

Indikator
kinerja

Target
2015-2019

2015

2016

2017

2018

Jenis produk
bertanda SNI
yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap
persyaratan SNI
dan ditelusuri
jalur
sertifikasinya

25 jenis
produk

5 jenis
produk

-

-

-

Indikator
Kinerja 5

2019
-

total
5 jenis
produk
(20% dari
target)

Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi
regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi
regulasi teknis

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pemangku
kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan,
kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan
(sosio-tekno-ekonomis, religi), instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan
spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.
Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh tidak
hanya terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi juga terhadap perdagangan luar negeri
karena SNI yang diterapkan menjadi regulasi teknis dikenakan terhadap barang dan/atau
jasa produksi dalam negeri maupun impor sehingga regulasi dapat menimbulkan dampak
bagi perkembangan iklim usaha, persaingan dalam dunia usaha dan menjadi hambatan
dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu regulasi harus disusun dengan
mempertimbangkan kaidah transparansi, efisiensi, efektifitas, kejelasan dan tidak
diskriminatif, serta memperhatikan aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian
kesesuaian.
Untuk mendukung penerapan SNI secara wajib atau yang diadopsi menjadi regulasi teknis
tersebut, maka pada Tahun 2015 BSN menetapkan target Persentase SNI yang difasilitasi
untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi
teknis sebesar 100%. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar
100%, dalam bentuk kegiatan fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis, yang mencakup:
-

penysunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) 2015-2016;
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-

pembahasan draft regulasi teknis;

-

fasilitasi notifikasi draft regulasi teknis kepada Sekretariat TBT-WTO;

-

pembahasan petunjuk teknis pengawasan dan distribusi barang;

Melalui fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis tersebut, maka sampai dengan
Desember 2015, jumlah SNI yang telah diadopsi menjadi regulasi teknis adalah sebanyak
198 SNI. Dengan adanya dorongan dari pemerintah untuk menerapkan SNI secara wajib
maka akan berdampak kepada semakin semakin bertambahnya pelaku usaha dan
organisasi yang menerapkan SNI.
Capaian realisasi untuk indikator 5 tahun 2015, yaitu Persentase SNI yang difasilitasi untuk
diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis,
dijelaskan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 5 Tahun 2015
Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentasi SNI yang difasilitasi
untuk diadopsi menjadi regulasi
teknis berdasarkan rencana
adopsi SNI menjadi regulasi
teknis

100%

100%

100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 5 sebesar 100% pada tahun 2015 ini sama besarnya
dengan capaian realisasi untuk indikator 5 pada tahun 2014. Pada tahun 2014, target
persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana
adopsi SNI menjadi regulasi teknis adalah 100%, dan dapat direalisasikan dengan capaian
realisasi 100%.
Pencapaian realisasi untuk indikator 5 sebesar 100% pada tahun 2015 ini juga menunjukkan
bahwa target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian
kesesuaian untuk kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dicapai sebesar 20%, sebagaimana
dijelaskan pada Tabel 14 berikut.
Tabel 14: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2015-2019
Indikator
kinerja

Target
2015-2019

Persentase SNI
yang difasilitasi
untuk diadopsi
menjadi
regulasi teknis
berdasarkan
rencana adopsi
SNI menjadi
regulasi teknis

500%

Realisasi
2015

2016

2017

2018

2019

total

100%

-

-

-

-

100%
(20% dari
target)
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B. REALISASI ANGGARAN
Seluruh kegiatan PSPS pada Tahun 2015 dalam rangka mencapai target kinerja
sebagaimana diuraikan di atas dilaksanakan menggunakan anggaran DIPA BSN Nomor SP
DIPA-084.01.0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2014, dengan realisasi anggaran Rp.
14.989.002.385,- atau 98,07% dari pagu anggaran PSPS BSN sebesar Rp. 15.284.431.000,-
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Bab 4
Penutup

Melalui Laporan Kinerja PSPS BSN tahun 2015 ini telah disusun laporan sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan PSPS BSN dalam rangka mencapai visi dan misi BSN dan Kedeputian
BSN. Sasaran strategis PSPS tahun 2015 difokuskan pada meningkatnya kapasitas dan
kualitas penerapan standar, sasaran strategis tersebut telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa PSPS dapat mencapai sasaran strategis
dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar
100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa PSPS telah
memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi
di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan standar. Dan
melalui kegiatan ini diharapkan akan tercipta keteraturan pelaksanaan penerapan standar
dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan, melalui penguatan kapasitas dan
kualitas penerapan standar sehingga pelaksanaan penerapan standar akan lebih efektif
sesuai aturan yang berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya
kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI.
Laporan Kinerja PSPS Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja PSPS 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
Tahun Anggaran

: Pusat Sistem Penerapan Standar
: 2015

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1. Tersedianya acuan pelaksanaan
kegiatan penerapan standar dan
penilaian kesesuaian

Jumlah kebijakan pengembangan
sistem penerapan SNI dan penilaian
kesesuaian

4 Kebijakan

2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur
LPK

Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi
untuk memperluas lingkup dan
meningkatkan kompetensinya

55 LPK

3. Meningkatnya jumlah
industri/organisasi yang mampu
menerapkan SNI

Jumlah industri/organisasi yang
mendapat fasilitasi menerapkan SNI

322 Industri/
Organisasi

4. Terwujudnya monitoring integritas
tanda SNI pada produk yang beredar
di Indonesia

Jenis produk bertanda SNI yang
diidentifikasi pemenuhannya terhadap
persyaratan SNI

5 Jenis

5. Terwujudnya adopsi SNI menjadi
regulasi teknis sesuai aturan yang
berlaku

Persentase (%) fasilitasi adopsi SNI
menjadi regulasi teknis

100%

Kegiatan
Peningkatan Sistem Penerapan Standar (3561)

Anggaran
Rp. 15.692.386.000,-

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Jakarta,
Januari 2015
Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar

Drs. Suprapto, MPS

Dr. Zakiyah, MM
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