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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karunia dan ridhoNya, Laporan
Kinerja Deputi Bidang Informasi Pemasyarakatan Standardisasi (Deputi Bidang IPS) Badan
Standardisasi Nasional Tahun 2017 berhasil disusun dengan lengkap. Kewajiban menyusun
Laporan Kinerja didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Deputi Bidang IPS ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban
atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi, yang
melaporkan pencapaian sasaran dan program di Deputi Bidang IPS. Laporan ini didukung
oleh pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 sesuai Penetapan Kinerja di tahun 2017 dan
Rencana Strategis Deputi Bidang IPS Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis BSN
Tahun 2015-2019.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan saran dan masukan yang
bersifat membangun dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Deputi Bidang IPS Tahun
2017 dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja pegawai Badan Standardisasi
Nasional (BSN).

Jakarta, Januari 2018
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan
Standardisasi,

Zakiyah

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan menyajikan analisis, penilaian
yang sistemik, serta evaluasi pencapaian kinerja untuk tujuan peningkatan kinerja dan
akuntabilitas

instansi

pemerintah.

LAKIP

Deputi

Informasi

dan

Pemasyarakatan

Standardisasi (IPS) -Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2017
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Deputi Bidang IPS selama kurun waktu
tahun 2017. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang mengacu pada Rencana Strategis
Tahun Anggaran 2015-2019.
Sararan strategis Deputi Bidang IPS yang mengacu pada sasaran strategis BSN
terdiri dari 5 sasaran yaitu : 1) Terwujudnya daya saing produk berstandar, 2) Meningkatnya
penerapan SNI oleh pemangku kepentingan, 3) eningkatnya kapasitas dan kualitas
pengembangan SNI, 4) Meningkatnya budaya mutu, dan 5) Meningkatnya kinerja sistem
pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi bidang IPS
yang profesional.
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)
Eselon 1 meliputi : 1) Persentase pertumbuhan produk ekspor unggulan nasional ber-SNI
yang diekspor (role model), 2) Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk ber SNI di
pasar retail 3) Persentase pertumbuhan produsen produk unggulan nasional yang berbasis
SNI (role model) 4) Persentase pertumbuhan produk retail dalam negeri nasional yang
memenuhi regulasi nasional berbasis SNI 5) Persentase pertumbuhan industri nasional
yang menerapkan SNI (role model) 6) Persentase SNI yang dibeli atau diakses oleh
masyarakat, 7) Tingkat persepsi masyarakat terhadap SNI, 8) Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) Deputi IPS yang meningkat kompetensinya, 9) Realisasi Anggaran Deputi
IPS, dan 10) Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup
Deputi IPS.

Sasaran dan Indikator kinerja utama ini diwujudkan melalui pelaksanaan

program pengembangan standardisasi nasional dan dua kegiatan, yaitu peningkatan
informasi dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.
Capaian kinerja Deputi Bidang IPS pada tahun 2017: 1) Persentase pertumbuhan
produk ekspor unggulan nasional ber-SNI yang diekspor (role model) sebesar 160% 2)
Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk ber SNI di pasar retail sebesar 240%, 3)
Persentase pertumbuhan produsen produk unggulan

nasional yang berbasis SNI (role

model) sebesar80%, 4) Persentase pertumbuhan produk retail dalam negeri nasional yang
memenuhi regulasi nasional berbasis SNI sebesar 33% belum dapat diukur capaian
terhadao target karena hasil tahun 2017 menjadi baseline untuk perhitungan tahun
v

berikutnya, 5) Persentase pertumbuhan industri nasional yang menerapkan SNI (role model)
sebesar 97%, 6) Persentase SNI yang dibeli atau diakses oleh masyarakat sebesar 138%,
7) Tingkat persepsi masyarakat terhadap SNI sebesar 99,2%, 8) Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) Deputi IPS yang meningkat kompetensinya sebesar 97%, 9)

Realisasi

Anggaran Deputi IPS sebesar 97%, dan 10)Persentase implementasi RB BSN sesuai
dengan tugas dan fungsi lingkup Deputi IPS sebesar 120%.
Penyerapan anggaran tahun 2017 adalah Rp. 21.404.436.123,- atau mencapai 97%
dari pagu Rp. 22.1199.367.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni dan
Penerimaan

Negara

Bukan

Pajak

(PNBP).

Pagu

Rupiah

murni

sebesar

Rp.

19.816.883.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.113.900.333,- . Deputi bidang IPS memiliki
dua layanan PNBP, yaitu layanan Jasa Pelatihan Standardisasi di Pusdikmas dengan
realisasi sebesar 1.070.387.239,- dari pagu sebesar 1.071.050.000,- dan layanan Jasa
Informasi Standardiasi di Pusido dengan realisasi sebesar 1.220.148.551,- darti pagu
sebesar 1.231.434.000,-.
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BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (Deputi Bidang IPS)
berdasarkan

Keputusan

Kepala

Badan

Standardisasi

Nasional

Nomor

965/BSN-

I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal
113, mempunyai tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang
informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan
pemasyarakatan standardisasi

B. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, Deputi
Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan

kebijakan

di

bidang

pengembangan,

pembinaan

dan

pengkoordinasian
pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya
informasi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan
pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem
dan
pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang
standardisasi dan jaminan mutu;
c. pemantauan,

pembinaan,

pengkoordinasian,

penyelenggaraan

dan

pengendalian
kegiatan di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberday a informasi
dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan,
promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
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C. Struktur Organisasi Deputi Bidang IPS
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2017
Deputi Bidang IPS memiliki personil sebanyak 77 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri
dari 1 orang Eselon I, 2 orang Eselon II, 5 orang Eselon III, 15 Orang Eselon IV, 5
orang Fungsional Pustakawan, 3 orang widyaiswara, 9 orang Pranata Komputer
dan 38 orang pelaksana, dengan rincian sesuai Struktur Organisasi berikut:

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang IPS
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D. SDM Pendukung Kegiatan Deputi Bidang IPS
Komposisi dan kualifikasi pendidikan pegawai di lingkup Deputi Bidang IPS pada
tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel I.1. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan
No.

JABATAN

1.

TINGKAT PENDIDIKAN

∑ Total

Eselon I

S3
1

S2
-

S1
-

S0
-

SMA
-

2.

Eselon II

-

2

-

-

-

2

3.

Eselon III

-

4

1

-

-

5

4.

Eselon IV

4

10

-

1

15

5.

Fungsional
Pustakawan
Fungsional Pranata
Komputer
Fungsional
Widyaiswara
Pelaksana

1

3

-

-

4

9

-

-

9

6
7
8

∑ Total

-

1

-

2

1

-

-

3

-

2

24

4

8

38

1

15

48

4

9

77

Gambar I.2. Grafik Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan
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Komposisi SDM Deputi IPS berdasarkan latar belakang keilmuan sebagai berikut :
Tabel I.2. Komposisi berdasarkan latar belakang keilmuan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Keilmuan
Administrasi
Akuntansi
Biologi
Bahasa
Biomedis
Fisika
Desain Visual
Ilmu Komunikasi
Ilmu Penyuluhan dan Pembangunan
Ilmu Perpustakaan
Ilmu Politik
Kimia
Lingkungan
Manajemen/ Ekonomi
Pertanian
Pendidikan IPA
Psikologi
Statistik
Teknik Industri
Teknik Mesin
Teknik
Teknologi Informasi/ Ilmu Komputer
SMA IPA
SMA IPS
Total

Jumlah personil
4
1
1
1
1
1
1
6
1
6
1
4
2
10
2
1
1
1
3
2
1
17
3
6
77

Gambar I.3. Grafik Komposisi SDM Berdasarkan latar belakang Keilmuan
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Berdasarkan usia, komposisi SDM Deputi IPS sebagai berikut :
Tabel I.3. Komposisi SDM berdasarkan latar belakang keilmuan
Range Usia
20‐30 th
31‐40 th
41‐50 th
51‐60 th
Total

Jumlah
22
30
18
7
77

Gambar I.4. Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Usia

Jumlah personel aktif di Deputi Bidang IPS di tahun 2017 tidak mengalami
penambahan dari tahun sebelumnya, karena adanya moratorium penerimaan CPNS di
tahun 2017. Pada tahun ini, BSN mempunyai Kantor Layanan Teknis di dua wilayah yaitu di
Makassar dan Palembang, sehingga 1 orang staf di Deputi Bidang IPS saat ini menempati
KLT di Palembang. Saat ini ada 10 SDM di Deputi Bidang IPS yang sedang tugas belajar, 1
orang di Belanda,2 orang di Inggris, 1 orang di Australia, 6 orang di Korea Selatan.
Selain SDM internal Deputi IPS juga didukung SDM Standardisasi dn Penilaian
Kesesuaian yang ada di luar Deputi IPS bahkan di luar BSN, yaitu : petugas layanan
informasi SNI corner, evaluator SNI Award, pembina, instruktur pendidikan dan pelatihan
SPK, jejaring layanan informasi , dan dosen dosen pengampu.
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E. Peran Strategis Deputi Bidang IPS
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Keseuaian, terbangunnya budaya standar merupakan potensi
untuk dapat mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan infrastruktur mutu secara
efisien dan efektif, agar dapat setara dengan bangsa-bangsa lain di manca negara.
Membangun budaya standar merupakan suatu proses panjang yang harus dilakukan secara
konsisten,

berkesinambungan

dan

perlu

dimulai

sejak

usia

dini,

dengan

cara

memperkenalkan standar untuk meningkatkan pemahaman (Awareness) masyarakat
tentang arti dan manfaat standar bagi kehidupan dan kesejahteraan bangsa; menumbuhkan
minat (Interest) masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang standar dan standardisasi;
membuka akses untuk memfasilitasi keinginan (Desire) masyarakat guna mendapatkan
informasi, konsultasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi; serta
memberikan apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat yang telah melakukan aksi
(Action) positif untuk berpartisipasi/berperan serta dalam berbagai kegiatan standardisasi
sesuai bidangnya masing-masing. Deputi Bidang bidang Informasi dan Pemasyarakatan
Standardisasi merupakan bagian organisasi BSN yang sangat berperan penting dalam
mewujudkan Budaya Standar dengan tantangn yang sangat besar dikarenakan belum
terbangunnya budaya standar di kalangan masyarakat Indonesia, rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar, ketersediaan sumber daya yang tidak
sebanding dengan tuntutan penyebarluasan informasi ke seluruh wilayah Indonesia, dan
partisipasi masyarakat di bidang perumusan dan penerapan SNI masih relatif rendah. Hal
tersebut perlu dihadapi agar Indonesia dapat mengikuti tuntutan perkembangan global,
sehingga setara dengan bangsa lain di dunia
Peran strategis Deputi Bidang bidang IPS diantaranya melalui: Kampanye SNI
secara konsisten melalui berbagai kegiatan promosi dan edukasi publik yang gencar
dilakukan

di

berbagai

daerah

dan

melalui

berbagai

media

komunikasi,

agar

masyarakat/konsumen mengutamakan standar dalam memilih produk, serta mencintai dan
bangga menggunakan produk dalam negeri yang ber-SNI. Dampak positif yang dihasilkan
a.l. SNI sudah memasyarakat dan menjadi ‘buah bibir’/dikenal masyarakat secara lebih luas,
serta menjadi faktor pasar yang perlu dipertimbangkan dalam memilih produk yang
berkualitas, menyediakan system dan paket informasi standardisasi dan penilaian
kesesuaian yang terintegrasi, serta secara aktif mengajak para stakeholder (Pemerintah,
Pelaku Usaha, Akademisi, dan Konsumen) untuk memperkuat daya saing, agar produk kita
mampu bersaing dengan produk bangsa lain.
Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kompetesi SDM di
bidang SPK perlu

Memperluas akses informasi ke berbagai daerah, menjalin kemitraan
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lembaga dan asosiasi, menumbuhkan minat (Interest) masyarakat

meningkatkan

pengetahuan tentang SPK, melalui jalur pendidikan formal dan non formal, Memberikan
pelatihan teknis di bidang SPK kepada para pemangku kepentingan, Memperkenalkan
Standardisasi dan Menumbuhkan minat anak-anak di bidang standardisasi sejak usia dini.
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BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
Berdasarkan Peraturan Kepala

Badan

Standardisasi

Nasional

Nomor:

06/KEP/BSN/2/2015 tentang Perubahan atas peraturan kepala BSN Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019, maka rencana strategis Deputi Bidang
IPS tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

VISI
Meningkatkan budaya standar di masyarakat

MISI
Mengembangkan budaya standar, kompetensi dan sistem
informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

TUJUAN
Meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat
di bidang SPK melalui edukasi publik dan pemanfaatan sistem
informasi SPK

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di
bidang SPK melalui penyebarluasan informasi dan dokumentasi,
pendidikan, pelatihan serta pemasyarakatan Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian.

KEBIJAKAN
1.

Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi
dan penilaian kesesuaian (SPK)

2.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK

3.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM)
di bidang SPK

4.

Meningkatkan kemudahan, ketepatan dan kecepatan
akses dan layanan informasi melalui Sistem Informasi SPK
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PROGRAM
Membangun budaya standar perlu dilakukan secara intensif agar
masyarakat menyadari betul pentingnya standar dalam kehidupan
sehari-hari, serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi
yang mencakup pengembangan dan penerapan
sangat

ditentukan

oleh

upaya

standar. Hal

untuk

ini

meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap standardisasi
dan penilaian kesesuaian, yang antara lain dilakukan melalui
pendidikan, pelatihan, pemasyarakatan dan peningkatan partisipasi
masyarakat

dalam

kegiatan

standardisasi,

serta

peningkatan

kemudahan akses dan diseminasi informasi standardisasi kepada
masyarakat.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai
dengan Renstra BSN, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan
Standardisasi BSN telah menetapkan 1 (satu) program dan 2 (dua)
kegiatan, yaitu Program Pengembangan Standardisasi Nasional
dilaksanakan melalui kegiatan seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II.1 Program dan Kegiatan Lingkup Deputi Bidang Informasi dan
Pemasyarakatan Standardisasi
Program

Pengembangan
Standardisasi Nasional

Kegiatan

Unit Organisasi

Peningkatan Informasi dan
Dokumentasi Standardisasi

Pusat Informasi dan
Dokumentasi Standardisasi

Pendidikan dan
pemasyarakatan Standardisasi

Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan
Standardisasi
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VISI

Kebijakan

Meningkatkan budaya standar
di masyarakat

MISI

Mengembangkan budaya standar, kompetensi
dan sistem informasi di bidang standardisasi
dan penilaian kesesuaian

tujuan

Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap
standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK)
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
kegiatan SPK
Meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia (SDM) di bidang SPK
Meningkatkan kemudahan, ketepatan dan
kecepatan akses dan layanan informasi
melalui Sistem Informasi SPK

Meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi
masyarakat di bidang SPK melalui edukasi publik dan
pemanfaatan sistem informasi SPK

Sasaranstrategi

Meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi
masyarakat di bidang SPK melalui penyebarluasan informasi
dan dokumentasi, pendidikan, pelatihan se rta pemasyarakatan
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Program
Peningkatan informasi dan dokumentasi standa rdisasi
Pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi

Gambar II.1 Sasaran Strategis Deputi Bidang IPS

B. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil di setiap unit eselon 1, maka diperlukan adanya
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi
BSN. Penetapan target kinerja 2017 yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang telah
ditandatangani Deputi Bidang IPS, sebagai berikut:
Tabel II.2. Penetapan target Deputi Bidang IPS tahun 2017
SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

STAKEHOLDER PERSPECTIVES
1. Terwujudnya daya
saing produk
berstandar

1. Persentase pertumbuhan produk ekspor
unggulan nasional ber-SNI yang diekspor
(role model)

5

%

2. Persentase pertumbuhan jumlah jenis
produk ber SNI di pasar retail

5

%

Tabel II.2. (lanjutan)
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SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

CUSTOMER PERSPECTIVES
2. Meningkatnya
penerapan SNI
oleh pemangku
kepentingan

3. Persentase pertumbuhan produsen produk
unggulan nasional yang berbasis SNI (role
model)

10

%

4. Persentase pertumbuhan produk retail
dalam negeri nasional yang memenuhi
regulasi nasional berbasis SNI

10

%

5. Persentase pertumbuhan industri nasional
yang menerapkan SNI (role model)

10

%

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3. Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas
pengembangan
SNI

6. Persentase SNI yang dibeli atau diakses
oleh masyarakat dan digunakan sebagai
basis pembinaan LPK

25

%

4. Meningkatnya
budaya mutu

7. Tingkat persepsi masyarakat terhadap SNI

80

Angka
index

100

%

> 95

%

75

%

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES
8. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Meningkatnya
Deputi IPS yang meningkat kompetensinya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran, sumber 9. Realisasi Anggaran Deputi IPS
daya manusia, tata
10. Persentase implementasi RB BSN sesuai
kelola dan
dengan tugas dan fungsi lingkup Deputi IPS
organisasi Deputi
IPS yang
profesional

Indikator-indikator kinerja untuk mencapai Sasaran organisasi yang merupakan
Indikator Kinerja Deputi Bidang IPS sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas dijelaskan
sebagai berikut :
1. Persentase pertumbuhan produk ekspor unggulan nasional ber-SNI yang
diekspor (role model).
Pemerintah menetapkan 10 produk ekspor unggulan nasional meliputi: Industri
Tekstil dan Produk Tekstil, Karet dan Produk Karet, Sawit, Produksi Hasil Hutan, Elektronik,
Alas Kaki, Kopi, Otomotif, Udang dan Kakao.
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Untuk menunjang pertumbuhan ekspor dan terwujudnya daya saing produk, salah
satu indikator kinerja utama BSN adalah Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan
Nasional (PUN) yang telah ber-SNI. Untuk tercapainya indikator tersebut, kontribusi Deputi
bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah persentase pertumbuhan
produk ekspor unggulan nasional ber-SNI yang diekspor (role model). Untuk meningkatkan
persentase pertumbuhan PUN yang ber-SNI, sesuai dengan amanah UU NO 20 tahun 2014
Pasal 53, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada produsen PUN.

Target

Persentase pertumbuhan produk ekspor unggulan nasional ber-SNI yang diekspor pada
tahun 2017 sebesar 5 %.
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah:
Produsen PUN SNI
X 100%
Produsen PUN
Keterangan :
Produsen PUN SNI

= jumlah role model produsen produk unggulan nasional yang dibina BSN yang
berhasil memperoleh sertifikat kesesuaian berbasis SNI pada tahun n

Produsen PUN

= jumlah role model produsen produk unggulan nasional yang dibina BSN pada
tahun n

2. Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk ber-SNI di pasar retail
Sampai dengan akhir 2017, jenis produk ber-SNI yang beredar di Indonesia sudah
mencapai 500 lebih jenis produk (bangbeni.bsn.go.id). Dari sekian jenis produk tersebut
terdapat 1300 merk produk ber-SNI. Untuk meningkatkan daya saing produk nasional di
pasar domestik, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada produsen produk retail
khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Tahun ini target pencapaian untuk indikator
kinerja utama persentase pertumbuhan jumlah jenis produk ber-SNI di pasar retail sebesar
5%.
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah:
Produsen Retail SNI
X 100%
Produsen Retail
Keterangan :
Produsen Retail SNI

= jumlah role model produsen produk retail dalam negeri yang dibina BSN
yang berhasil memperoleh sertifikat kesesuaian berbasis SNI pada tahun
n

Produsen Retail PUN

= jumlah role model produsen produk retail dalam negeri yang dibina BSN

pada tahun n
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3. Persentase pertumbuhan produsen produk unggulan nasional yang berbasis SNI
(role model)
Sejak tahun 2015, sesuai dengan amanah UU No 20 tahun 2014, BSN melakukan
pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI. Salah satu IKU
Deputi Bidang IPS adalah persentase pertumbuhan produsen PUN berbasis SNI yang
dihitung role model produsen PUN yang dibina BSN, dengan perhitungan:
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah:
Produsen PUN SNIn - Produsen PUN SNIn-1

X 100%
Produsen PUN SNIn-1
Keterangan :
Produsen PUN SNIn

= jumlah produsen produk unggulan nasional yang dibina oleh BSN dan
memperoleh sertifikat kesesuaian berbasis SNI pada tahun n

Produsen PUN SNIn-1

= jumlah produsen produk unggulan nasional yang dibina oleh BSN dan
memperoleh sertifikat kesesuiaan berbasis SNI pada tahun n-1

4. Persentase pertumbuhan produk retail dalam negeri nasional yang memenuhi
regulasi nasional berbasis SNI
Target IKU untuk indikator kinerja utama persentase pertumbuhan produk retail
dalam negeri nasional berbasis SNI di tahun 2017 adalah 10%.
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah:
Retail SNIn - Retail SNIn-1

X 100%
Retail SNIn-1
Keterangan :
Retail SNIn

=

jumlah produsen produk retail dalam negeri yang dibina oleh BSN dan
memperoleh sertifikat kesesuaian berbasis SNI pada tahun n

Retail SNIn-1

=

jumlah produsen produk retail dalam negeri yang dibina oleh BSN dan
memperoleh sertifikat kesesuiaan berbasis SNI pada tahun n-1
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5. Persentase pertumbuhan industri nasional yang menerapkan SNI (Role Model)
Untuk meningkatkan daya saing produk nasional, BSN melakukan pembinaan
penerapan SNI kepada pelaku usaha. Salah satu indikator kinerja utama untuk tercapainya
sasaran tersebut adalah Persentase pertumbuhan industri nasional yang menerapkan SNI
dengan target tahun 2017 sebesar 10%.
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah:
Industri SNIn - Industri SNIn-1

X 100%
Industri SNIn-1
Keterangan :
Industri SNIn

=

jumlah industri/organisasi yang dibina oleh BSN dan memperoleh sertifikat
kesesuaian berbasis SNI pada tahun n

Industri SNIn-1

=

jumlah industri/organisasi yang dibina oleh BSN dan memperoleh sertifikat
kesesuiaian berbasis SNI pada tahun n-1

6. Persentase SNI yang dibeli atau diakses oleh masyarakat
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah :
Jumlah SNI yang diakses/dibelin

X 100%
Jumlah SNI(n)
Keterangan :
Jumlah SNI yang diakses/dibelin
Jumlah SNI(n)

= Jumlah dari SNI yang dibeli atau diakses oleh masyarakat pada
tahun n
= jumlah seluruh SNI pada tahun n

Target tahun ini adalah 25%
7. Tingkat persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI
Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI, BSN
melakukan survei tingkat persepsi yang disebarkan kepada masyarakat baik dari kalangan
akademisi, konsumen, pemerintah maupun pelaku usaha. Survei dilakukan dengan
penyebaran kuesioner. Survei dilakukan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi yang
sudah MoU dengan BSN di 11 kota dengan metode penyebaran kuesioner secara sampling.
Pada tahun 2016, indeks persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI mendapatkan nilai
sebesar 80.65 (4.03 jika dalam bentuk skala 5, target 3.2) atau masuk dalam kategori “baik”.
Sedangkan di tahun 2017 ini target indeks persepsi adalah 80(4 dalam skala likert).
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah :
indeks persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI dengan skala likert 1 – 5
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8. Persentase

Aparatur

Sipil

Negara

(ASN)

Deputi

IPS

yang

meningkat

kompetensinya
Sampai dengan tahun 2017 ini, jumlah pegawai di lingkungan Deputi Bidang IPS
ada sebanyak 77 pegawai yang terdiri dari 2 eselon 2, 5 eselon 3, 15 eselon 4 dan 4 orang
Fungsional Pustakawan, 3 orang widyaiswara dan

38 orang pelaksana. Dari semua

pegawai tersebut harus mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kompetensinya
sesuai dengan bidangnya. Pembinaan tersebut bisa dilakukan melalui sharing knowledge,
workshop dan diklat. Target prosentase ASN Deputi Bidang IPS yang meningkat
kompetensinya adalah 100%
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah :
Jumlah ASN Deputi Bidang IPS yang mengikuti diklat/workshop/sosialisasi/kegiatan sejenis

X 100%
Jumlah ASN Deputi Bidang IPS

9. Realisasi anggaran Deputi IPS
Melalui program pengembangan standardisasi nasional, Deputi Bidang Informasi
dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai 2 output kegiatan yaitu Informasi dan
Dokumentasi Standardisasi dan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi. Tahun ini
Deputi Bidang IPS mendapat alokasi anggaran APBN Rp. 21.973.153.000, sebanyak Rp.
19.865.326.000 untuk Rupiah Murni dan Rp. 2.107.827.000 untuk PNBP yang terbagi di dua
pusat. Dengan alokasi tersebut, Deputi Bidang IPS mempunyai target realisasi sebesar
>95%.
Perhitungan untuk menentukan IKU ini adalah :
Realisasi anggaran Pusido sesuai SP2D

X 100%
Pagu Anggaran Pusido
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10. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Deputi
Bidang IPS

Pelaksanaan rencana aksi RB di BSN target 2017 sebesar 75%, berdasarkan
rencana aksi hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada lima
aktivitas utama :
1. Memastikan dilakukan review dan perbaikan atas standar layanan secara berkala
dan dilakukan dengan melibatkan stakeholder
2. Memastikan telah terdapat sistem sanksi/reward bagi petugas layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
dan sudah diimplementasikan
3. Memastikan seluruh unit layanan melakukan survey eksternal kualitas pelayanan
4. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada aduan masyarakat
5. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada hasil survey eksternal kualitas
pelayanan
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai
tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Deputi Bidang IPS melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Laporan
Kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1
(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk
mendukung pencapaian kinerja, Deputi Bidang IPS telah melaksanakan beberapa aktivitas
kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang selanjutnya dituangkan
dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang IPS Tahun 2017.

A. Capaian Kinerja
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi
dan misi Deputi Bidang IPS, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja yang dicapai
melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana diuraikan
dalam Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang Deputi Bidang IPS
Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel III.1. Pencapaian Kinerja Deputi Bidang IPS Tahun 2017
SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

CAPAIAN
AKHIR
RENSTRA

STAKEHOLDER PERSPECTIVES

1. Terwujudnya
daya saing
produk
berstandar

1. Persentase
pertumbuhan produk
ekspor unggulan
nasional ber-SNI yang
diekspor (role model)

5%

8%

160%

6%

2. Persentase
pertumbuhan jumlah
jenis produk ber SNI di
pasar retail

5%

12%

240%

6%
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Tabel III.1. (lanjutan)

SASARAN

3. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALIS
ASI

CAPAI
-AN
(%)

CAPAIAN
AKHIR
RENSTRA

10%

8%

80%

11%

-

11%

CUSTOMER PERSPECTIVES
3. Persentase
pertumbuhan
produsen produk
unggulan nasional
yang berbasis SNI
(role model)
2. Meningkatnya
penerapan SNI
oleh
pemangku
kepentingan

4. Persentase
pertumbuhan produk
retail dalam negeri
nasional yang
memenuhi regulasi
nasional berbasis
SNI

10%

5. Persentase
pertumbuhan industri
nasional yang
menerapkan SNI
(role model)

10%

9.7%

97%

11 %

25%

34.7%

138%

28%

80

79.3

Angka
index

Angka
index

99.2%

Angka
index

100%

98.7%

98.7%

100%

97%

97%

> 95%

33%
(baseline
)

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
4. Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas
pengembanga
n SNI

6. Persentase SNI yang
dibeli atau diakses
oleh masyarakat

5. Meningkatnya
budaya mutu

7. Tingkat persepsi
masyarakat terhadap
produk ber-SNI

81

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES
6. Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran,
sumber daya
manusia, tata
kelola dan
organisasi
Deputi IPS
yang
profesional

8. Persentase Aparatur
Sipil Negara (ASN)
Deputi IPS yang
meningkat
kompetensinya
9. Realisasi Anggaran
Deputi IPS
10. Persentase
implementasi RB
BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi
ingkup Deputi IPS

> 95%

75%
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90%

120%

75%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi Bidang Informasi dan
Pemasyarakatan Standardisasi untuk masing-masing sasaran.

SASARAN 1

Terwujudnya daya saing produk berstandar

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran I

CAPAIAN 2017
INDIKATOR KINERJA

REALI
SASI
2016

PENINGKATAN/
(PENURUNAN)
DARI REALISASI
TAHUN
SEBELUMNYA

Target

Realiasi

Capaian
%

1. Persentase pertumbuhan
produk ekspor unggulan
nasional ber-SNI yang
diekspor (role model)

5%

7.14%

142.8%

-

Indikator kinerja
baru

2. Persentase pertumbuhan
jumlah jenis produk ber SNI
di pasar retail

5%

12.66%

253.2%

-

Indikator kinerja
baru

Indikator kinerja dalam mendukung terwujudnya sasaran Terwujudnya daya saing
produk berstandar terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1). Persentase pertumbuhan
produk ekspor unggulan nasional ber-SNI yang diekspor (role model), dan 2). Persentase
pertumbuhan jumlah jenis produk ber SNI di pasar retail. Capaian kinerja untuk indikator
kinerja tersebut seluruhnya sebesar 198%. Rincian capaian indikator kinerja sasaran 1
sebagai berikut
1.

Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan produk ekspor unggulan nasional ber-SNI
yang diekspor (role model)
Target Persentase pertumbuhan produk ekspor unggulan nasional ber-SNI yang

diekspor pada tahun 2017 sebesar 5 %. Jumlah role model produsen produk unggulan
nasional yang dibina BSN dan berhasil memperoleh sertifikat kesesuaian berbasis SNI yaitu
2 Usaha Kecil Menengah dari 25 role model produsen produk unggulan nasional (UMK)
yang dibina BSN pada tahun 2017. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 140 %
Persen dari target. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017.
Secara rinci, UMK role model yang mendapatkan sertifikasi 2 UMK, yaitu PT.
Arindo Gamentama dan Marel Sukses Pratama untuk produk pakaian bayi, yang masih
dalam proses Sertifikasi 5 UMK, yaitu Batik 16 Semarang, Batik Mutiara Hasta, Kopi
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sahang, Kopi Tunggu Tubang Palembang dan Cariata Niaga, yang dalam pengajuan
Sertifikasi : 2 UMK, yaitu Batik Allusan dan Batik Zie dan masih dalam proses bimbingan: 16
UMK.
PROGRES PEMBINAAN PENERAPAN SNI PADA PRODUSEN PUN
Jumlah : 25

Gambar III.1. Progres penerapan SNI pada produsen PUN yang dibina BSN Tahun
2017

Kesuksesan produsen PUN dalam memperoleh sertifikasi SNI didukung oleh
komitmen dari pelaku usaha dan pembina, legalitas usaha sudah terpenuhi, ketersediaan
skema sertifikasi, adanya regulasi teknis, ketersediaan standar maupun lembaga penilaian
kesesuaian.
Adapun kendala produsen PUN yang belum memperoleh sertifikasi sebesar 64%,
antara lain karena tingkat maturitas sistem masih bervariasi, produk belum memenuhi
parameter persyaratan mutu, ruang lingkup di LSPro untuk produk belum tersedia.
Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya:
•

Pengembangan pola rekruitment untuk SDM Pembina UMKM

•

Perbaikan pola seleksi pelaku usaha yang akan dibina

•

Capacity building bagi Pembina (sistem/produk)

•

Pendokumentasian sistem dan produk role model

•

Kerjasama/kolaborasi program (instansi, program CSR perusahaan)

•

Usulan penambahan ruang lingkup akreditasi LSPro dan laboratorium uji
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2.

Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk ber SNI di pasar retail
Pencapaian inikator kinerja ini dilakukan melalui peningkatan jumlah jenis produk

produsen retail dalam negeri yang dibina dan mendapatkan sertifikasi produk dengan target
5%. Capaian target sebesar 12% atau sebanyak 9 jenis produk produsen retail dalam negeri
binaan BSN yang mendapat sertifikat SNI. Tahun 2017, jumlah produk retail yang di bina
BSN sebanyak 47 produk. 9 Produk retail yang telah memenuhi SNI tersebut adalah Bola
Bulu Tangkis, Keripik Belut, Mainan Anak, Amplang ikan, Naget Ikan, Abon ikan, Pakaian
Bayi, Abon, kerupuk ikan dan bakso.

Gambar III.2. Produsen Binaan BSN yang menerima sertifikat penerap SNI

Gambar III.2. Produk Binaan BSN Tahun 2017 untuk menerapkan SNI
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Keberhasilan pencapaian indikator dikarenakan BSN memiliki program yang
berkesinambungan dimana ditahun sebelumnya telah dilakukan pembinaan. Sehingga pada
tahun 2017 UMKM telah memiliki sistem dan telah menerapkannya secara konsisten.
Disamping itu tersedia SNI dan lembaga penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup yang
disertifikasi.
Untuk mempertahankan sertifikasi UMKM yang telah dibina tersebut, tetap
dilakukan pembinaan secara berkelanjutan:
 Mengadakan TOT bagi SDM di wilayah UMKM yang dibina.
 Penguatan kerjasama program dengan asosiasi retail.
 Pemeliharaan sertifikasi.
 Promosi produk UMKM yang telah dibina.

SASARAN 2

Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku
kepentingan
Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran 2

REALI
SASI
2016

PENING
KATAN/
(PENUR
UNAN)
DARI
REALISA
SI
TAHUN
SEBELU
MNYA

CAPAIAN 2017
INDIKATOR KINERJA

3.

4.

5.

TARGET

REALI
ASI

CAPAI
AN %

Persentase pertumbuhan
produsen produk unggulan
nasional yang berbasis SNI
(role model)

10%

6.6%

66%

-

Indikator
baru

Persentase pertumbuhan
produsen produk retail dalam
negeri nasional yang
memenuhi regulasi nasional
berbasis SNI

10%

18%

180%

-

Indikator
baru

Persentase pertumbuhan
industri nasional yang
menerapkan SNI (role model)

10%

9.7%

97%

-

Indikator
baru
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Indikator kinerja dalam mendukung terwujudnya sasaran meningkatnya penerapan
SNI oleh pemangku kepentingan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1). Persentase
pertumbuhan produsen produk unggulan

nasional yang berbasis SNI (role model), 2).

Persentase pertumbuhan produk retail dalam negeri nasional yang memenuhi regulasi
nasional berbasis SNI, dan 3) . Persentase pertumbuhan industri nasional yang menerapkan
SNI (role model). Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut seluruhnya sebesar
127.6%. Rincian capaian indikator kinerja sasaran 2 sebagai berikut :
3.

Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan produsen produk unggulan nasional yang
berbasis SNI (role model)

Pencapaian indikator kinerja ini melalui kegiatan pembinaan penerapan SNI bagi
produsen produk unggulan nasional sampai dengan memperoleh sertifikat kesesuaian
berbasis SNI. Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan pencapaian pada tahun
sebelumnya, karena merupakan indikator baru. Pada tahun 2017 ada 25 produsen PUN
yang dibina BSN dan mendapatkan sertifikasi 2 UMKM, yaitu PT Arindo Gamentama dan
Marel Sukses Pratama, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 3 produsen PUN yang
mendapatkan sertifikasi SNI. Pertumbuhan produsen PUN yang bersertifikat dari 3 produsen
pada tahun 2016 menjadi total 5 produsen pada tahun 2017 (8%). Sehingga tingkat capaian
pada tahun 2017 sebesar 80%.
Kendala dalam proses pencapaian target indikator ini antara lain adalah tingkat
maturitas sistem masih bervariasi, produk belum memenuhi parameter persyaratan mutu,
kurangnya komitmen calon role model Produsen PUN, faktor kualitas dan kuantitas SDM
role model produsen PUN.
Tindak lanjut dalam mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui, pengembangan
pola rekruitment untuk SDM Pembina UMKM, perbaikan pola seleksi pelaku usaha yang
akan dibina, capacity building bagi Pembina (sistem/produk), pendokumentasian sistem dan
produk role model, kerjasama/kolaborasi program (instansi, program CSR perusahaan),
monitoring role model untuk memelihara komitmen produsen, mengefektifkan model
clustering.
Pencapaian indikator ini didukung oleh publikasi informasi penerapan regulasi
nasional untuk produk yang beredar di pasar retail sebanyak 10 publikasi informasi, sebagai
berikut:
1. Publikasi Infomasi Regulasi Ekspor ke Amerika Serikat untuk produk Tekstil
2. Publikasi Infomasi Regulasi Ekspor ke Amerika Serikat untuk produk Karet
3. Publikasi Infomasi Regulasi Ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok untuk produk Sawit
4. Publikasi Infomasi Regulasi Ekspor ke Amerika Serikat untuk produk Perikanan
5. Publikasi Infomasi Regulasi Ekspor ke Amerika Serikat untuk produk Alas kaki
6. Publikasi Infomasi Regulasi Ekspor ke Uni Eropa untuk produk Udang
7. Publikasi Infomasi Regulasi Ekspor ke Amerika Serikat untuk produk Kakao
8. Publikasi Infomasi Regulasi Ekspor ke Uni Eropa untuk produk Kopi
9. Publikasi Informasi Regulasi Ekspor ke Timur Tengah
23 dari 41

10. Publikasi Informasi Regulasi Ekspor ke ASEAN

Gambar III.3. Contoh publikasi informasi regulasi negara tujuan ekspor

Target indikator kinerja dapat dicapai karena adanya dukungan yang memadai baik
dari sisi anggaran maupun SDM. Khusus untuk dukungan SDM, pelaksanaan penyusunan
publikasi dilakukan dengan memanfaatkan SDM yang kompeten dari unit kerja di luar Pusat
Informasi dan Dokumentasi Standardisasi. Selain tersedia dalam bentuk tercetak dengan
jumlah terbatas, publikasi ini tersedia dalam bentuk elektronik pada website BSN sehingga
dapat diakses oleh publik secara luas.

4.

Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan produk retail dalam negeri nasional yang
memenuhi regulasi nasional berbasis SNI (role model)
Jumlah produsen produk retail dalam negeri yang dibina BSN dan memperoleh

sertifikat kesesuaian berbasis SNI pada tahun 2016 sebanyak 5 produsen yaitu Konverter
kit, Mesin Laundry, Batik Laweyan, Batik Satrio, Astoetik. Dengan rumus perhitungan
tersebut, untuk mencapai indikator 10%, apabila ada 6 produsen produk retail yang
mendapat SNI di tahun 2016, target sudah tercapai dengan capaian 20%.
Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui pembinaan penerapan regulasi
berbasis SNI untuk produk retail dalam negeri sampai dengan memperoleh sertifikasi.
Tahun 2017 terdapat 2 produk retail yang memperoleh sertifikasi dari 6 produk retail yang
memperoleh pembinaan (33%). Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu
karena merupakan indikator baru.
Dalam mendukung pencapaian target indikator ini, dilakukan penyediaan publikasi
informasi penerapan SNI Wajib (regulasi nasional) terkait 20 produk. Berikut publikasi yang
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dihasilkan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Lampu swabalast
Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Baterai Primer
Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Keamanan Sepeda
Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Mainan Anak
Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Pakaian Bayi
Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Sepatu Pengaman
Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Tepung Terigu
Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Air Minum Dalam Kemasan
(AMDK)
9. Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Gula Kristal
10. Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Garam Konsumsi Beryodium
11. Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Kopi Instan
12. Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Kompor gas dan
Kelengkapannya
13. Publikasi Infomasi Penerapan SNI Wajib untuk produk Keramik Berglasir – Alat
Makan dan Minum
14. Publikasi Seri SNI Wajib, Ubin Keramik
15. Publikasi Seri SNI Wajib, Kakao Bubuk
16. Publikasi Seri SNI Wajib, Tuna dalam kemasan kaleng
17. Publikasi Seri SNI Wajib, Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng
18. Publikasi Seri SNI Wajib, Minyak Sawit
19. Publikasi Seri SNI Wajib, Pupuk Urea
20. Publikasi Seri SNI Wajib, Pupuk NPK Padat

Gambar III.4. Contoh publikasi informasi penerapan regulasi nasional
untuk produk retail

5.

Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan industri nasional yang menerapkan SNI
(role model).
Tahun 2016, UMKM binaan BSN yang mendapat sertifikasi SNI sebanyak 5 UMKM,

dan pada tahun 2017 sebanyak 10 dari 109 UMKM yang dibina. Pertumbuhan jumlah
industri yang mendapat sertifikat meningkat dari 5 pada tahun 2016 menjadi 15 pada tahun
2017 (9,7%).
Indikator kinerja ini dicapai melalui kegiatan edukasi, bimbingan, dan pelatihan
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kepada industri yang didukung oleh penyediaan publikasi, kerjasama dengan institusi terkait
(universitas, instansi, asosiasi, dll) serta training of trainer (TOT) untuk SDM pemerintah
setempat.
Dalam mendukung pencapaian target indikator ini, dilakukan penyediaan publikasi
informasi penerapan SNI untuk industri nasional.

Gambar III.5. Contoh publikasi informasi standardisasi

SASARAN 3

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI

Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 3
CAPAIAN 2017

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase SNI yang dibeli
atau diakses oleh
masyarakat

TARGET

REALIA
SI

25%

34.7%

REALIS
ASI
2016
CAPAI
AN %

138%

-

PENINGKAT
AN/
(PENURUN
AN) DARI
REALISASI
TAHUN
SEBELUMN
YA
Indikator
kinerja baru

7. Indikator Kinerja : Persentase SNI yang dibeli atau diakses oleh masyarakat
Indikator kinerja dalam mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya kapasitas
dan kualitas pengembangan SNI yaitu persentase SNI yang dibeli atau diakses oleh
masyarakat. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada
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tahun 2016 indikator kinerja ini belum ada. Target indikator kinerja ini adalah pemanfaatan
25% dari 9.759 SNI yang aktif atau sebanyak 2.440 judul SNI. Realisasinya sebanyak 3393
judul SNI yang dibeli/diakses masyarakat atau sebanyak 34.7% dari SNI yang aktif. Capaian
dari indikator ini sebesar 139%. Rincian capaian indikator kinerja sasaran 3 sebagai berikut :
Tabel III.5 Tabel rincian jumlah SNI yang dibeli/diakses oleh masyarakat
CAPAIAN 2017
INDIKATOR KINERJA

Jumlah SNI yang dibeli atau
diakses oleh masyarakat

TARGET

REALIASI

2.440
judul

3.393
judul

CAPAIAN
%

139%

REALISA
SI 2016

-

PENINGKATAN/
(PENURUNAN)
DARI REALISASI
TAHUN
SEBELUMNYA

Indikator
Kinerja Baru

Kinerja yang dicapai pada sub indikator kinerja Jumlah SNI yang dibeli atau diakses
oleh masyarakat ini jauh melebihi target, hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan
informasi SPK, gencarnya promosi SPK, sosialisasi, edukasi SPK, serta kemudahan akses
informasi yang disediakan melalui website BSN, Kantor Layanan Teknis (KLT) di Makassar
dan Palembang, maupun SNI Corner yang tersebar di 25 lokasi.
Salah satu cara promosi SPK melalui penyebarluasan SNI baru disebarluaskan
kepada masyarakat melalui media sosial dan belum bersifat mendalam ke substansi SNI,
namun untuk beberapa SNI prioritas dilakukan melalui workshop atau pelatihan, seperti
ditetapkannya SNI ISO 17015:2017 sehingga harus segera dikomunikasikan kepada
penerap/laboratorium. Gambar 5 di bawah ini adalah contoh promosi SNI yang baru
ditetapkan yang disebarkan melalui media sosial.
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Gambar III.6. Infografis mengenai promosi SNI yang baru ditetapkan oleh BSN
kepada publik melalui media sosial.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai substansi SNI, Deputi Bidang
IPS menyusun buku substansi SNI yang diperuntukkan untuk pemangku
kepentingan yaitu buku mengenai SNI ISO 31000 tentang Manajemen Resiko, dan
SNI ISO 15189 tentang Persyaratan Khusus Kompetensi Laboratorium Medik.
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Gambar III.7. Judul SNI yang dijadikan materi untuk pendidikan dan pelatihan
standardisasi

Dalam rangka mendekatkan informasi SPK kepada stakeholder pada tahun 2017
dibentuk Kantor Layanan Teknis (KLT) di Makassar dan Palembang, serta pengembangan
SNI Corner.
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Gambar III.8. Gambar Kantor Layanan Teknis BSN di Palembang dan Makassar
Sampai dengan saat ini jumlah SNI Corner yang dikembangkan BSN sebanyak 25
lokasi, beberapa di perpustakaan Perguruan Tinggi, serta kantor dinas di daerah. Berikut
sebaran lokasi SNI Corner:

Gambar III.9. Lokasi SNI Corner
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Meskipun capaian telah melebihi target, namun masih terdapat kendala dalam
pelaksanaannya yaitu terdapat dokumen SNI yang, tampilan fisiknya kurang baik, tidak
semua SNI ada versi softcopy nya, kapasitas sarana dan prasarana IT BSN. Tindak lanjut
dalam

mengatasi

kendala

tersebut

antara

lain

penyediaan

dan

penguatan

infrastruktur/peralatan IT, digitalisasi dokumen SNI, dan rewrite dokumen SNI.

SASARAN 4

Meningkatnya budaya mutu

Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 4
CAPAIAN 2017

INDIKATOR KINERJA

TARGET

8. Tingkat persepsi masyarakat
terhadap SNI

80 Angka
index

REALIA
SI

77,3

REALIS
ASI
2016
CAPAI
AN %

96,6

75,103

PENINGKAT
AN/
(PENURUN
AN) DARI
REALISASI
TAHUN
SEBELUMN
YA
2,9 %

Indikator kinerja dalam mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya budaya mutu
memiliki indikator kinerja yaitu Tingkat persepsi masyarakat terhadap SNI, Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut seluruhnya sebesar 77,3 skor dari 80 skor yang ditargetkan (96,%).
Indikator ini merupakan indikator baru karena pada tahun 2016 indikatornya berupa tingkat
persepsi masyarakat terhadap SPK, pada tahun 2017 ada penyesuaian dan penambahan
pertanyaan pada kuesioner, dan penambahan satu kota, sehingga tidak bisa dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Survei dilakukan di 11 kota dengan melibatkan 4400 responden
oleh surveyor yang berasal dari mahasiswa partner MoU BSN. Hasil survei secara detail
ada di tabel.
Tabel III.7 Indeks persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian
kesesuaian tahun 2017
2016
Pertanyaan

Pengetahuan
Tentang BSN

Nilai
Indeks
19,125
(dari 25)

Prosentase

2017
Indeks
Total

21,69
(dari 25)

Nilai Indeks Prosentase
22.13
(dari 25)

76,5
75,10

Pengenalan
Tentang
produk

Indeks
skala 5

22.46
(dari 25)
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Indeks
skala 5

77,3

3,865

88.5

3,76

86,78

Indeks
Total

89.83

2016
Pertanyaan

Nilai
Indeks

Prosentase

2017
Indeks
Total

Indeks
skala 5

Nilai Indeks Prosentase

Indeks
Total

Indeks
skala 5

SNI
Sertifikasi

14,68
(dari 25)

58,75

12.88
(dari 25)

51.53

Pengetahuan
tentang
produk
ber-SNI

19,14
(dari 25)

78,05

19.83
(dari 25)

79.34

Berdasarkan tabel tersebut, indeks total persepsi masyarakat mengenai standardisasi
(IPM-SNI) adalah 77.3%, indeks ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 75.1%.
Secara keseluruhan, indeks ini mulai menunjukkan tren positif. Artinya, indeks persepsi ini
dari tahun ke tahun semakin baik, meskipun belum sesuai dengan target yang diharapkan.
Jika indeks tersebut dilihat dari masing-masing segmen, maka indeks terendah adalah pada
segmen ‘Sertifikasi’ dengan 14.68%, dikarenakan masih banyak responden yang berpikir
bahwa tugas dan fungsi BSN melakukan sertifikasi dan pengujian produk yang seharusnya
dilakukan oleh LSPro.
Pengetahuan responden akan adanya institusi BSN maupun mengenai SNI semakin
meningkat, tetapi responden belum memahami mekanisme sertifikasi SNI. Disamping itu,
persepsi masyarakat mengenai sertifikasi SNI juga masih rendah, artinya masyarakat masih
beranggapan bahwa sertifikasi itu tidak mudah dan mahal, untuk itu BSN perlu menyusun
strategi untuk meningkatkan persepsi masyarakat yang benar mengenai skema sertifikasi,
dan memfasilitasi biaya sertifikasi untuk UMKM
Selain itu, mayoritas responden masih salah kaprah tentang lembaga yang melakukan
kegiatan sertifikasi. Presentase ini paling rendah dibandingkan segmen lainnya. Untuk itu,
BSN perlu mengedukasi bahwa BSN bukan lembaga sertifikasi.
Gambar di bawah ini merupakan beberapa kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan
pemasyarakatan standardisasi untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap produk
ber-SNI.
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Pembinaan penerapan SNI kepada publik
melalui kampanye massal

Pembinaan penerapan SNI kepada pelaku
usaha melalui klinik SNI

Pembinaan penerapan SNI kepada publik
melalui media sosial

Pembinaan penerapan SNI kepada industri
melalui promosi SNI di ruang publik

Pembinaan penerapan SNI melalui
pendampingan kepada industri

Pembinaan penerapan SNI melalui media
tercetak

Gambar III.10. Pembinaan penerapan SNI melalui berbagai media
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Pemberian Penghargaan diberikan kepada organisasi yang menerapkan SNI secara
konsisten dan berkesinambungan melalui serangkaian proses pelaksanaan penilaian SNI
Award.

Peserta SNI Award dapat menilai kinerja internalnya menggunakan kriteria SNI

Award 2017 sesuai kategori organisasi (besar/menengah/kecil) yang telah ditetapkan.
Diharapkan penghargaan SNI Award dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi
sekaligus memperkuat daya saing nasional dalam perspektif standardisasi dan penilaian
kesesuaian.
Visi SNI Award: Menjadi landasan program peningkatan kinerja organisasi dalam rangka
meningkatkan daya saing nasional
Misi:
1. Meningkatkan penerapan SNI oleh organisasi secara lebih luas.
2. Meningkatkan keberterimaan SNI dalam penilaian kinerja organisasi.
3. Membangun role model organisasi penerap SNI yang berkinerja baik.
Tujuan Kriteria SNI Award digunakan oleh organisasi secara luas untuk meningkatkan daya
saing nasional.
Target SNI Award menjadi model bagi organisasi dalam penerapan SNI dengan kinerja baik.
Peserta SNI Award dibagi 10 kategori yaitu:
1. Organisasi Kecil Jasa
2. Organisasi Menengah Jasa
3. Organisasi Besar Jasa
4. Organisasi Kecil Barang
5. Organisasi Menengah Barang Sektor Pangan, Pertanian dan Kesehatan (makanan;
minuman; hasil pertanian; perikanan; peternakan; perkebunan; obatobatan; kosmetik
dan lain-lain yang sejenis)
6. Organisasi Menengah Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk Logam
(kelistrikan; elektronika; alat kesehatan; baja; aluminium; besi; nikel; mesin dan
perkakas; dan lain-lain yang sejenis)
7. Organisasi Menengah Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka (produk kimia; pupuk;
semen; karet dan produk karet; pulp dan kertas; tekstil dan produk tekstil; kulit dan
produk kulit; produk kayu; plastik dan produk plastik; keramik; kaca; dan lain-lain
yang sejenis)
8. Organisasi Besar Barang Sektor Pangan, Pertanian dan Kesehatan (makanan;
minuman; hasil pertanian; perikanan; peternakan; perkebunan; obatobatan; kosmetik
dan lain-lain yang sejenis)
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9. Organisasi Besar Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk Logam
(kelistrikan; elektronika; alat kesehatan; baja; aluminium; besi; nikel; mesin dan
perkakas; dan lain-lain yang sejenis)
10. Organisasi Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka (produk kimia; pupuk;
semen; karet dan produk karet; pulp dan kertas; tekstil dan produk tekstil; kulit dan
produk kulit; produk kayu; plastik dan produk plastik; keramik; kaca; dan lain-lain
yang sejenis)
Tahun 2017 diikuti oleh 125 peserta, perbandingan peserta dari tahun sebelumnya terlihat
dalam

Gambar III.11. Perbandingan jumlah peserta SNI Award

Penghargaan SNI Award tahun 2017 diberikan kepada 50 perusahaan/organisasi yang
terdiri dari 6 perunggu, 12 peringkat perak, 29 peringkat emas dan 3 peringkat platinum.

Gambar III.12. Penerima SNI Award 2017
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Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya SPK
dan manfaat produk ber-SNI, BSN juga melakukan edukasi publik melalui media sosial yang
juga digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan kegiatan yang dilakukan BSN.
Media sosial yang digunakan yaitu facebook, instagram, youtube dan twitter. Jumlah
follower dari media tersebut selalu dipantau perkembangannya guna mengevaluasi progress
dan pengetahuan masyarakat. Jumlah follower twitter tahun ini meningkat dari 3654 menjadi
6222 followers yaitu sekitar 81.2%. Sedangkan likes facebook hanya mengalami
peningkatan sebesar 14.8% yaitu dari 5309 menjadi 6095 page likes. Seluruh media sosial
tersebut juga dijadikan sarana komunikasi terkait layanan publik BSN.
Beberapa kegiatan yang ikut mendukung peningkatan IPM-SNI diantaranya adalah
kegiatan jejaring pendidikan standardisasi, layanan pelatihan standardisasi, diseminasi
informasi SPK dan jejaring informasi standardisasi, yang melibatkan seluruh stakeholder
standardisasi yaitu akademisi, regulator, industri, dan masyarakat umum.
Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan penyediaan paket informasi
standardisasi dan PK, melalui pembuatan poster, leaflet, buletin SNI Baru, Upgrading SNI
Corner, Updating konten informasi SNI Corner, flipbook full text SNI, majalah SNI valuasi,
SNI channel dan keikutsertaan dalam pameran

Gambar III.13. Paket Informasi berupa Publikasi
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Gambar III.14. Diseminasi Informasi dalam bentuk pameran

SASARAN 5

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran,

Tabel III.8. Capaian Kinerja Sasaran 5
CAPAIAN 2017

INDIKATOR KINERJA

9. Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) Deputi IPS yang
meningkat kompetensinya
10. Realisasi Anggaran Deputi IPS
11. Persentase implementasi RB
BSN sesuai dengan tugas dan
fungsi ingkup Deputi IPS

REALI
SASI
2016

REALISASI

CAPAI
AN %

100%

98.7%

98.7%

-

> 95%
75%

97%
90%

97%
120%

99,7%
-

TARGET

PENINGK
ATAN/
(PENURU
NAN) DARI
REALISAS
I TAHUN
SEBELUM
NYA
-2,7%
Indikator
kinerja baru

Dalam mendukung terwujudnya sasaran meningkatnya kinerja sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi Bidang IPS yang
profesional memiliki indikator kinerja: 1) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi IPS
yang meningkat kompetensinya, 2) Realisasi Anggaran Deputi IPS, dan 3) Persentase
implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi ingkup Deputi IPS. Capaian kinerja
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untuk indikator kinerja tersebut seluruhnya sebesar 105.23%. Rincian capaian indikator
kinerja sasaran 5 sebagai berikut:
8. Indikator Kinerja: Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi IPS yang
meningkat kompetensinya
Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 98.7% dari target sebesar 100%
SDM di lingkup Deputi Bidang IPS memperoleh peningkatan kompetensi. Indikator kinerja ini
merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada tahun 2016 indikator kinerja ini
belum ada. Target tidak dapat tercapai 100 persen karena adanya 1 (satu) orang personil
sedang dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan peningkatan
kompetensi.
Untuk memaksimalkan peningkatan kompetensi diperlukan identifikasi kebutuhan
pelatihan melalui analisa gap kompetensi, dan melaksanakan evaluasi hasil training.
9.

Indikator Kinerja: Realisasi Anggaran Deputi IPS
Realisasi anggaran Deputi Bidang IPS tahun 2017 sebesar 97%, target >95%.

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu
anggaran Tahun 2017 Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi sebesar
Rp.22.119.367.000,- dan realisasi sebesar Rp.21.404.436.123,- . Karena ada anggaran
tambahan yang dialokasikan sebagai belanja modal di triwulan III untuk pengadaan
infrastruktur teknologi informasi. Pengadaan infrastruktur dinyatakan gagal dalam proses
lelang karena keterbatasan waktu, sehingga anggaran tidak dapat terealisasikan 100%.
10. Indikator Kinerja : Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan
fungsi lingkup Deputi IPS
Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 75% dimana target berupa
pelaksanaan rencana aksi RB yang menjadi tugas Deputi Bidang IPS terlaksana 75%.
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada tahun 2016
indikator kinerja ini belum ada. Capaian dilaksanakan melalui 5 rencana aksi yaitu:
1. Memastikan dilakukan review dan perbaikan atas standar layanan secara berkala dan
dilakukan dengan melibatkan stakeholder:
a. Jasa layanan pelatihan telah melaksanakan review standar layanan bersama
stakeholder dalam acara temu pelanggan yang dilaksanakan 1 tahun sekali.
Berdasarkan hasil review standar layanan diklat masih relevan. Pelanggan
menginginkan BSN menambah jenis pelatihan seperti sistem manajememen anti
penyuapan, manajemen resiko, dan standar terkait sistem manajemen lingkungan.
b. Jasa layanan informasi telah melakukan review standar layanan secara internal dan
telah melakukan beberapa penyempurnaan SOP layanan penjualan dokumen standar
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(PNBP). Untuk tahun berikutnya review ini akan melibatkan stakeholder.
2. Memastikan telah terdapat sistem sanksi/reward bagi petugas layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah
diimplementasikan
a. Jasa layanan pelatihan standardisasi telah menetapkan sistem sanksi/reward yang
diperuntukkan bagi penerima jasa layanan pelatihan standardisasi yang menerima
layanan tidak sesuai standar jasa layanan pelatihan yang telah ditetapkan.
Sanksi/reward ditetapkan dalam kebijakan layanan jasa pelatihan standardisasi
b. Jasa layanan informasi standardisasi telah menetapkan sistem sanksi/reward yang
diperuntukkan bagi penerima jasa layanan informasi standardisasi yang menerima
layanan tidak sesuai standar layanan informasi yang telah ditetapkan. Sanksi/reward
ditetapkan dalam maklumat layanan informasi standardisasi.
3. Memastikan seluruh unit layanan melakukan survey eksternal kualitas pelayanan:
a.

Telah dilakukan survey eksternal layanan jasa pelatihan standardisasi dengan hasil
IKM sebesar 87,37.

b.

Telah dilakukan survey jasa layanan penjualan dokumen standar dengan hasil IKM
sebesar 84,3.

4. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada aduan masyarakat
a. Untuk jasa layanan pelatihan standardisasi tidak terdapat aduan masyarakat.
b. Untuk jasa layanan penjualan dokumen standar terdapat satu aduan terkait dengan
waktu respon terhadap email dari pelanggan. Aduan telah ditindaklanjuti dengan
memperbaiki sistem penanganan email dari pelanggan.
5. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada hasil survey eksternal kualitas
pelayanan
a.

Berdasarkan hasil survey untuk layanan jasa pelatihan standardisasi telah dilakukan
perbaikan terhadap tiga nilai terendah, yaitu: kecepatan layanan, kepastian layanan
dan sistematika materi pelatihan. Untuk kecepatan dan kepastian layanan telah
dilakukan penambahan saluran komunikasi bagi pengguna jasa dan juga
melakukan penambahan instruktur agar permintaan layanan dapat segera
dilaksanakan sesuai permintaan. Perbaikan dalam sistematika materi pelatihan
telah dilakukan persamaan persepsi terhadap pemahaman standardisasi dengan
melibatkan seluruh instruktur pelatihan.

b.

Berdasarkan hasil survey pada layanan penjualan dokumen telah dilakukan
perbaikan dengan melakukan pemangkasan birokrasi dalam pemberian layanan
informasi, penyediaan layanan penjualan dalam bentuk e-file SNI, menggunakan
sistem pembayaran non tunai melalui layanan Pos Indonesia yang berada dalam
satu area layanan terpadu.
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Untuk mendukung layanan penjualan dokumen SNI, telah dikembangkan aplikasi akses
SNI yang memungkinkan pengguna membaca SNI secara elektronik di BSN.

B. Akuntabilitas Keuangan
Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja dan sasaran BSN, pagu
anggaran Deputi Bidang IPS pada tahun 2017 sebesar Rp.22.119.367.000,-. Realisasi dari
pagu tersebut sebesar Rp.21.404.436.123,- Pagu dan realisasi anggaran Deputi Bidang IPS
per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel III.9 Pagu dan Realisasi Anggaran
Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi TA 2017
Dalam rupiah

2017

Kode

Kegiatan

3556

Peningkatan Informasi dan
Dokumentasi Standardisasi
Rupiah Murni (RM)

3558

%

Pagu
8.227.943.000

Realisasi
7.847.375.953

6.996.509.000

6.627.227.402

95%

1.231.434.000

1.220.148.551

99%

13.891.424.000

13.557.060.170

98%

12.820.374.000

12.486.672.931

97%

Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)

1.071.050.000

1.070.387.239

99%

Jumlah

22.119.367.000

21.404.436.123

97%

Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi
Rupiah Murni (RM)
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95%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun
2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputi Bidang pada Tahun
2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran BSN.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Deputi Bidang IPS tahun
2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan
indikator kinerja.
Secara umum, semua target dalam indikator kinerja dapat dicapai 100%, bahkan
beberapa indikator kinerja tercapai lebih tinggi dari yang ditergetkan. Dari capaian yang ratarata sebesar 125,5% dari yang ditargetkan, maka secara umum dapat dikatakan bahwa
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan juga telah tercapai dengan baik.
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