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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHIIN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

: Erniningsih
: Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan

Standardisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

: Bambang Prasetya

: Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama be{anji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran pe{anjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegaga-lan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua al<an melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kine{a dan perJ'anjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama

@\;
Erniningsih



PERJANJIAN KINTzuA TAIIUN 2016
DEPUTI BIDANG INFORTWASI DAN PEMASYARAXATAN STANDARDISASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN INDIKATOR XINEzuA TARGET

Stakeholder Perapectives

1 Meningkatnya daya saing
produk berstandar

1 Tingkat persepsi masyarakat terhadap
daya saing produk ber-SNI

3,2 Skor

Customer Perspectlves

2 Meningkatnyapenerapan
SNI oleh pemangku
kepentingan

2 Tingkat persepsi masyarakat terhadap
standardisasi dan penilaian kesesuaian

3,8 Skor

3 Indeks kepuasan pelanggan layanan
informasi standardisasi dan pelatihan
bidang SPK

83 skor

Internal Process Perspectlves

3 Meningkatnya budaya
mutu

4 Jumlah masyarakat yang mendapat
edukasi dan berpartisipasi di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian

550,000 orang

5 Jumlah akses informasi standardisasi
dan penilaian kesesuaian berbasis TIK

1,4 juta akses

Learalng atrd Growth Perspectives

Meningkatnya kine{a
sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan
organisasi Deputi IPS yang
profesional

6 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)
Deputi IPS yang meningkat
kompetensinya

100 v.

7 Realisasi anggaran Deputi IPS >95 "/o

8 Jumlah e-gouemance yang mendukung
tata kelola Deputi IPS

7 Aplikasi



1

2

Keglataa
Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

Jumlah

Anggaraa (Rp.f
4,37 4,346,OOO

7, 191,654,000

1 1,566,000,000

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama
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Erniningsih
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BADAN STANOARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINER^IA TAIIUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan

Nama

Jabatan

: Abdul Rahman Saleh
: Kepa-la Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi

Selaajutnya disebut pihak pertama

: Eminingsih
: Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatal

Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama befanji akan mewujudkan target kineq'a yang seharusnya
sesuai lampiran pe{anjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perenczrnaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kine{a
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akal
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama



PEzuANJIAN KINERJA TAITT'N 2016
PUSAT INFORMASI DAN DOKT'IWENTASI STANDARDISASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN INDIKATOR KINEzuA TARGET

Customer Perspectives

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas informasi dan
dokumentasi SPK

1 Jumlah akses informasi standardisasi
dan penilaian kesesuaian berbasis TIK

1,4 juta akses

2 Indeks kepuasan pelanggan layanan
Informasi standardisasi

83 skor

Internal Process Perspectlves

Meningkatnya persepsi,
partisipasi dan kompetensi
masyarakat di bidang SPK

3 Jumlah pemanfaat informasi
standardisasi dan penilaian kesesuaian
online dan off-line

12.000 pemanfaat

4 Jumlah kebijakan layanan informasi +4 kebijakan

5 Jumlah pengguna layanan informasi
standardisasi dan penilaian kesesuaian
melalui simpul layanan

50.000 pengguna

6 Jumlah simpul sistem informasi yang
terintegrasi/ back linft dengan sistem
informasi standardisasi dan penilaian
kesesuaian

350 link

7 Persentasepenyelesaiankomplain 100 vo

Learnirg ard Grorth Perspectives

Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan
organisasi Pusido yang
profesional

8 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pusido yang meningkat kompetensinya

100 v.

9 Realisasi anggaran Pusido >95 %o

10 Jumlah e-gouemance yang mendukung
tata kelola Pusido

5 Aplikasi



Keglatan
I Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi

Pihak Kedua

1fi,*
Erniningsih

Anggaralr (Rp.)

4,37 4,346,OOO

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama
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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Da-lam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

: Metrawinda T\rnus
: Kepala Pusat Pendidikan dan Permasyarakatan

Standardisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

: Erniningsih
: Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan

Staldardisasi

Selaku atasan pihal< pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beq'anji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaial ta-rget kineda
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akarr
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pe{anjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama

gh* __-"rr!
Erniningsih
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Metrawinda T\rnus



PERJANJIAN IIINER"'A TAIIUN 2016
PUSAT PENDIDIXAN DAN PEMASYARAI(ATAN STANDARDISASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Customer Perspectives

1 Meningkatnya budaya
mutu

i Tingkat persepsi masyarakat terhadap
daya saing produk ber-SNI

Skor

2 Tingkat persepsi masyarakat terhadap
standardisasi dan penilaian kesesuaian

3,8 Skor

3 Indeks kepuasan pelanggan pelatihan
bidang SPK

ar., skor

IDternal Process Perspectives

Meningkatnya Masyarakat
yang mendapat edukasi
dan berpartipasi dalam
kegiatan SPK

4 Persentase peningkatan jumlah peserta
pendidikan dan pelatihan SPK

+2O Yo

5 Persentase peningkatan jumlah materi
pendidikan dan pelatihan SPK yang
dihasilkan dan penyebarluasan hasilnya

+20 'k

6 Persentase peningkatan jumlah
masyarakat yang mendapat edukasi
dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK

+2O o/.

7 Persentase peningkatan jumlah materi
promosi SPK yang disebarluaskan
kepada stakeholder

+20 'a

Learnlng and Growth Perspectives

Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan
organisasi Pusdikmas yang
profesional

8 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pusdikmas yang meningkat
kompetensinya

100 o/.

9 Realisasi anggaran Pusdikmas >95 o/.

10 Jumlah e-gouemance yang mendukung
tata kelola Pusdikmas

2 Aplikasi



KcglataD
1 Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

Pihak Kedua

Erniningsih

gtl,-- ,olft^^-zu --L^

Anggaran (Rp.f

7 ,t9 1 ,654 ,OOO

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama

Metrawinda Tunus


