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Ikhtisar
Eksekutif
Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS) Tahun 2017, pada
hakekatnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diamanatkan selama tahun anggaran 2017. Selain itu, Laporan Kinerja PALS Tahun 2017 juga
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, Rencana Kinerja Tahunan
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2017.
Rencana Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2017 telah menetapkan
3 (tiga) tujuan sasaran strategis dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja. Sasaran dan
Indikator Kinerja tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari 1 (satu) program dan 3 (tiga)
sasaran strategis yang diamanatkan kepada PALS. Secara umum dapat disimpulkan bahwa
PALS dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat
pencapaian sebagai berikut:
Tabel 1. Capaian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi thn 2015-2017
Sasaran

Indikator Kinerja

Pencapaian
2015

Pencapaian
2016

Target
2017

Realisasi
2017

Pertumbuhan Jumlah klien
sertifikasi berbasis SNI
dari LS yang diakreditasi

-

-

500
klien

569 klien

Pertumbuhan Jumlah
sertifikat kesesuaian
berbasis SNI untuk produk
unggulan nasional yang
diterbitkan LS yang
diakreditasi
Jumlah sertifikat
kesesuaian produk retail
dalam negeri berbasis SNI
yang diterbitkan LS yang
diakreditasi

-

-

100
Sertifikat

100
sertifikat

-

-

100
Sertifikat

100
sertifikat

-

-

600 SNI

635 SNI

163

39%

250 LS

255 LS

Customer Perspectives
Meningkatkan
penerapan SNI
oleh pemangku
kepentingan

Internal Process Perspectives
Meningkatkan
kapasitas dan
kualitas
pengembangan
SNI

Jumlah SNI yang
dimanfaatkan oleh LS
yang diakreditasi KAN
Jumlah LS yang
diakreditasi dengan ruang
lingkup SNI untuk
pemberlakuan regulasi;
produk unggulan nasional;
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Sasaran

Indikator Kinerja
produk retail dalam negeri
dan fasilitasi industri
Jumlah skema akreditasi
lembaga sertifikasi yang
diakui di tingkat
internasional melalui
PAC/IAF MLA
Jumlah skema akreditasi
lembaga sertifikasi yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
Prosentase pemenuhan
sumber daya manusian
eksternal yang memenuhi
persyaratan personel
akreditasi sesuai dengan
persyaratan PAC/IAF MLA
Prosentase pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi
kompetensi (pelaksanaan
surveilen dan reakreditasi) LPK yang
diakreditasi

Pencapaian
2015

Pencapaian
2016

Target
2017

Realisasi
2017

5 Skema

5 Skema

5
Skema

7 Skema

17 skema

18 skema

20
Skema

20 skema

476

510

80 %

100 %

100%

100%

100 %

100%

-

-

100 %

100%

-

-

>95 %

97,87%

-

-

100 %

100 %

-

-

100 %

100%

-

-

100 %

100%

-

-

75 %

75%

3.8

3.76

80

80

Learning and Growth Perpective
Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran,
sumber daya
manusia, tata
kelola dan
organisasi
PALS yang
profesional

Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) PALS yang
meningkat kompetensinya
Realisasi anggaran
PALS
Persentase pencapaian
kinerja PALS
Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
eksternal
Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
internal
Persentase implementasi
RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi PALS
Tingkat kepuasan
pelanggan atas layanan
akreditasi lembaga
sertifikasi (skala 1-100)
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Kata
Pengantar
Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Kedeputi Bidang Penerapan
Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2017, disusun guna memenuhi
kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi yang merupakan salah satu pusat dibawah
Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di
bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan
personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan
akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.
Pada tahun 2015, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai bagian dari
Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi,
dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
Di samping itu, Pusat Akreditasi Lembaga Sertfikasi juga telah melakukan perubahan sasaran
strategis dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk
periode 2015-2019, sehingga laporan ini disusun dengan mengacu pada indikator-indikator
yang telah ditetapkan tersebut.
Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2017 ini diharapkan dapat
menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat
Akreditasi Lembaga Sertifikasi secara umum dan Kedeputian Penerapan Standar dan
Akreditasi secara khusus, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan
secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2018
Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
Badan Standardisasi Nasional

Donny Purnomo
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Bab 1
Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG
Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang
diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah dibidang pengembangan standardisasi
nasional tidak terlepas dari kewajiban untuk menciptakan Pemerintahan yang baik (good
governance) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini, pelaksanaan
kegiatan standardisasi nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dilaksanakan oleh
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS), Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan
Akreditasi (Kedeputian PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, PALS berpedoman pada
perencanaan strategis Kedeputian PSA yang dalam pendekatannya dilakukan melalui
pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada
pencapaian perencanaan strategis BSN.
Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan Kedeputian PSA yang telah dirumuskan tersebut,
PALS telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan
yang dilaksanakan.

Visi
"Menjadi Pusat yang terpercaya dalam pengembangan sistem akreditasi Lembaga
Sertifikasi guna memfasilitasi peningkatan daya saing dan transaksi perdagangan
global”

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi ALS adalah :
1.

Menguatkan sistem akreditasi lembaga sertifikasi

2.

Melaksanakan akreditasi lembaga sertifikasi

3.

Meningkatkan kerjasama bidang akreditasi lembaga sertifikasi

4.

Melaksanakan evaluasi sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan evaluasi serta
penerapannya

5.

Meningkatkan kompetensi SDM akreditasi lembaga sertifikasi

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh PALS, dengan
tujuan, sebagai berikut:
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1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa
rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan
datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

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 N0. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Kedeputian Bidang
Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:
“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan
Akreditasi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam
bidang standardisasi;
b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar,
akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem
penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan
bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar
nasional untuk satuan ukuran;
e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium
metrologi selaku laboratorium acuan;
f.

pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan
internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Kedeputian
Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepksi
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Struktur Organisasi Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi dapat dilihat pada gambar
1.1 berikut:
Badan Standardisasi
Nasional
Sekretaris Utama

Kedepu an Bidang
Peneli an dan Kerjasama
Standardisasi

Kedepu an Bidang
Penerapan Standar
dan Akreditasi

Pusat Akreditasi
Laboratorium dan
Lembaga Inspeksi

Kedepu an Bidang Informasi
dan Pemasyarakatan
Standardisasi

Pusat Akreditasi
Lembaga Ser fikasi

Bidang Akreditasi
Produk Pela han dan
Personel

Bidang Akreditasi
Lingkungan

Bidang Akreditasi
Sistem Manajemen

Gambar 1. Bagan Struktural PALS dalam Organisasi BSN

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas “melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan
sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya
serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik
secara bilateral, regional dan internasional”.
Dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :

tersebut,

Pusat

Akreditasi

Lembaga

Sertifikasi

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi;
b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi;
c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun internasional di bidang
standardisasi;
d. pelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi;
e. pelaksanaan evaluasi sistem sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta
penerapannya.
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Pusat Akreditasi
Lembaga Ser fikasi

Bidang Akreditasi
Produk, Pela han
dan Personel

Sub Bidang
Sistem &
Evaluasi
Akreditasi
Produk

Bidang Akreditasi
Lingkungan

Sub
Pelaksanaan
Proses
Akreditasi
produk,
pela han dan
personel

Sub Bidang
Sistem &
Evaluasi
Akreditasi
Lingkungan

Sub bidang
Pelaksanaan
Proses
Akreditasi
Lingkungan

Bidang Akreditasi
Sistem Manajemen

Sub Bidang
Sistem &
Evaluasi
Akreditasi
Sistem
Manajemen

Sub bidang
pelaksanaan
Proses
Akreditasi
Sistem
Manajemen

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PALS

C. SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, PALS memiliki personil sebanyak 29
orang ASN, dengan rincian sesuai Tabel berikut:
Tabel 1: Jumlah Pegawai Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (Desember 2017)
Jumlah

Unit Kerja
Kepala Pusat

1

Bidang Akreditasi Sistem Manajemen

9

Bidang Akreditasi Lingkungan

9

Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel

10
Jumlah

D.

29

PERAN STRATEGIS PUSAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi melaksanakan tugas penyiapan rumusan kebijakan,
pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi
bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta
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kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara
bilateral, regional dan internasional.
Sesuai dengan perjanjian WTO tentang technical barrier to trade dan sanitary phitosanitary
yang menyatakan bahwa proses penilaian kesesuaian dalam fungsinya sebagaimana diatas
perlu saling diakui untuk menghindari dan mencegah hambatan dalam perdagangan. Oleh
karena hal tersebut International Accreditation Forum (IAF) dan Pacific Accreditation
Cooperation (PAC) telah memfasilitasi untuk pelaksanaan saling pengakuan proses penilaian
kesesuaian melalui penandatanganan MLA (multilateral agreement) badan akreditasi yang
mampu menerapkan proses akreditasi sesuai dengan ketentuan internasional. Dengan
adanya kesepakatan tersebut maka rantai kepercayaan terhadap hasil penilaian kesesuaian
mampu memfasilitasi perdagangan nasional, regional maupun internasional.
Saat ini, PALS memiliki 20 skema akreditasi, dimana proses akreditasi tersebut dilakukan oleh
3 bidang. Pembagian tugas dan kewenangan didalam melakukan proses akreditasi dapat
dilihat sebagai berikut :
1. Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel
Bidang Akreditasi Produk Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel adalah
bidang yang membawahi akreditasi untuk :
a.

Lembaga Sertifikasi Produk
Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga sertifikasi yang diberikan
kewenangan memberikan sertifikasi kepada industri penerap SNI Produk.
Operasional LS Pro dilakukan berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, DPLS 23 dan
regulasi produk terkait .

b.

Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan GMP+
Selain mengembangkan Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) berdasarkan
persyaratan SNI, KAN juga melayani akreditasi untuk keberterimaan lembaga
sertifikasi produk dengan badan akreditasi luar negeri dengan menggunakan
skema GMP+. Operasional LS dilakukan berdasarkan ISO/IEC 17065.

c.

Lembaga Sertifikasi Person
Lembaga Sertifikasi Person (LS Person) adalah lembaga sertifikasi yang diberikan
kewenangan memberikan sertifikasi kepada person yang memenuhi persyaratan.
Pengoperasian LS Person didasarkan atas SNI ISO/IEC 17024 dan DLPS 23.

d.

Lembaga Sertifikasi Organik
Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) adalah lembaga sertifikasi yang diberikan
kewenangan memberikan sertifikasi kepada industri penerap SNI Sistem
Pertanian Organik. Pengoperasian LSO didasarkan atas SNI ISO/IEC 17065,
DPLS 20 dan regulasi terkait.

e.

Lembaga Pemeriksa Halal
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga sertifikasi yang diberikan
kewenangan memberikan sertifikasi kepada industri penerap SNI Sistem
Manajemen Halal (SNI 99001). Pengoperasian LPH didasarkan atas SNI ISO/IEC
17065 dan DPLS 21
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2.

Bidang Akreditasi Manajemen Mutu
a. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
KAN memberikan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Mutu (LS SMM) yang memberikan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
SNI ISO 9001:2005 dan SNI ISO 9001:2015. Akreditasi terhadap LSSM menggunakan
acuan standar :
-

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan

-

SNI ISO/IEC ISO/IEC TS 17021-3:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan
lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen Bagian 3 :
Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu

b. Lembaga Sertifikasi Hazard Analitycal Critical Control Point (HACCP)
KAN memberikan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi HACCP yang memberikan
sertifikasi SHACCP kepada industri penerap SNI 4852 Sistem analisa bahaya dan
pengendalian titik kritis berdasarkan :
-

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan

-

DPLS 05 Persyaratan Tambahan
HACCP/SMKP

untuk

Akreditasi

Lembaga

Sertifikasi

c. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP)
KAN memberikan akreditasi terhadap LS SMKP yang memberikan sertifikasi kepada
industri penerap SNI 22000 sistem keamanan pangan, berdasarkan :
-

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan

-

SNI ISO/IEC 22003:2013 Sistem Manajemen Keamanan Pangan- Persyaratan
Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan
Pangan

d. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
KAN memberikan akreditasi terhadap LS SMKI yang memberikan sertifikasi kepada
industri penerap SNI 27001 sistem keamanan informasi, berdasarkan :
-

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan

-

SNI ISO/IEC 27006 Sistem Manajemen Keamanan Informasi- Persyaratan
Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan
Informasi

e. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok (SMKRP)
KAN memberikan akreditasi terhadap LS SMKP yang memberikan sertifikasi kepada
industri penerap SNI 28000 Spesifikasi sistem manajemen keamanan pada rantai
6

pasokan berdasarkan :

f.

-

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan

-

ISO 28003 Security management system for the supply chain – Requirement for
bodies providing audit and certification of supply chain security management
system

-

DPLS 10 Persyaratan Tambahan untuk Akreditasi Lembaga Sertifikasi SMKRP

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Alat Kesehatan (SMMAK)
KAN memberikan akreditasi terhadap LS SMAK yang memberikan sertifikasi kepada
industri penerap SNI ISO 13485:2003,Peralatan kesehatan - Sistem manajemen
mutu - Persyaratan untuk tujuan regulasi, berdasarkan :
-

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan

-

DPLS 11 Persyaratan Tambahan untuk Akreditasi Lembaga Sertifikasi SMMAK

g. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP)
KAN memberikan akreditasi terhadap LS UP yang memberikan sertifikasi kepada
usaha pariwisata. Akreditasi terhadap LSUP menggunakan acuan :


Peraturan Menteri Pariwisata No 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Sertifikasi Usaha Pariwisata



SNI ISO/IEC 17021:2011 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan

h. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SMBL)
KAN memberikan akreditasi terhadap LSSMBL yang memberikan sertifikasi kepada
usaha pariwisata. Akreditasi terhadap LSSMBL menggunakan acuan :

i.



SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan



DPLS 25 Rev 1 – Persyaratan tambahan bagi lembaga sertifikasi sistem
manajemen biorisiko laboratorium

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSMAP)
KAN memberikan akreditasi terhadap LSSMAP yang memberikan sertifikasi kepada
usaha pariwisata. Akreditasi terhadap LSSMAP menggunakan acuan :

3.



SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan



SNI ISO/IEC TS 17021-9:2016 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 9: Persyaratan
kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan

Bidang akreditasi Lingkungan.
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a. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
KAN memberikan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Lingkungan (LSSML) yang memberikan sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
SNI ISO 14001:2005 dan SNI ISO 14001:2015.
Akreditasi terhadap LSSML menggunakan acuan standar :
-

SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan,

-

SNI ISO/IEC TS 17021-2:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen Bagian 2 : Persyaratan
kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen lingkungan serta

b. Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE)
KAN memberikan akreditasi terhadap LSE yang memberikan sertifikasi ekolabel
kepada industri penerap SNI ekolabel, dengan menggunakan acuan SNI ISO/IEC
17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk,
proses dan jasa.
c. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
KAN memberikan akreditasi terhadap LS SME yang memberikan sertifikasi kepada
industri penerap SNI ISO/IEC 50001 Sistem Manajemen Energi – Persyaratan dengan
pedoman penggunaan, dengan menggunakan acuan :
-

SNI ISO 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga
penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 1: Persyaratan,

-

ISO 50003 Energy management systems — Requirements for bodies providing
audit and certification of energy management systems.

d. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL)
KAN memberikan akreditasi terhadap LP PHPL yang memberikan sertifikasi kepada
industri penerap PHPL, dengan menggunakan acuan :
-

Peraturan Menteri LHK no 30 tahun 2016 tentang penilaian kinerja pengelolaan
hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak
pengelolaan atau pada hutan hak

-

Perdirjen PHPL KLHK nomor 14 tahun 2016 tentang standar dan pedoman
pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu

-

SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga
sertifikasi produk, proses dan jasa.

e. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
KAN memberikan akreditasi terhadap LVLK yang memberikan sertifikasi kepada
industri penerap legalitas kayu, dengan menggunakan acuan :
-

PerMen LHK no 30 tahun 2016 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan
produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan
atau pada hutan hak

-

Perdirjen PHPL KLHK nomor 14 tahun 2016 tentang standar dan pedoman
pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu
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-

f.

SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga
sertifikasi produk, proses dan jasa.

Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca (LVV GHG)
KAN memberikan akreditasi terhadap LVV GHG yang memberikan sertifikasi kepada
industri penerap standar gas rumah kaca (SNI ISO 14064 series) dengan
menggunakan acuan ISO 14065 Gas rumah kaca Persyaratan bagi lembaga validasi
dan verifikasi gas rumah kaca untuk digunakan dalam akreditasi atau bentuk
pengakuan lainnya
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Bab 2
Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi

Visi
Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan standardisasi di bidang
penerapan standar dan akreditasi, Visi Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
selama periode 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 Bidang Penerapan Standar dan
Akreditasi 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 Bidang Penerapan Standar
dan Akreditasi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
3. Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional
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4. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional

Sasaran Strategis
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan perubahan
sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019 terkait dengan tugas Kedeputian PSA, yaitu
“Menjamin tersedianya infrastruktur mutu yang handal” maka sasaran strategis
Kedeputian PSA adalah 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 nasional dan
regional
5. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional
6. Meningkatkan jumlah SDM yang kompeten dalam penerapan standar penilaian
kesesuaian.

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

B. Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis PALS
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kedeputian PSA yang telah
ditetapkan, maka Pusat AKreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai salah satu Unit Kerja di
Kedeputian PSA, sesuai dengan tugasnya menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem
manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan
lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional
dan internasional, berperan dalam mencapai sasaran strategis “meningkatnya kapasitas dan
kualitas akreditasi”.
Target pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja tahun 2017 Pusat Akreditasi Lembaga
Sertifikasi yang dikaitkan dengan tujuan dari rencana strategis Kedeputian PSA tahun 20152019, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2017
Sasaran

Indikator Kinerja Pusat

Target

Customer Perspectives
Meningkatkan
penerapan SNI
oleh pemangku
kepentingan

Pertumbuhan Jumlah klien sertifikasi berbasis SNI dari
LS yang diakreditasi
Pertumbuhan Jumlah sertifikat kesesuaian berbasis SNI
untuk produk unggulan nasional yang diterbitkan LS
yang diakreditasi

500 klien

Jumlah sertifikat kesesuaian produk retail dalam negeri
berbasis SNI yang diterbitkan LS yang diakreditasi

100 sertifikat

100 sertifikat

Internal Process Perspectives
Meningkatkan
kapasitas dan
kualitas
pengembangan
SNI

Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh LS yang
diakreditasi KAN
Jumlah LS yang diakreditasi dengan ruang lingkup SNI
untuk pemberlakuan regulasi; produk unggulan nasional;
produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri

600 SNI

Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi yang diakui
di tingkat internasional melalui PAC/IAF MLA

5 skema

Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi yang
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan

20 skema

Prosentase pemenuhan sumber daya manusian
eksternal yang memenuhi persyaratan personel
akreditasi sesuai dengan persyaratan PAC/IAF MLA

80 %

Prosentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
kompetensi (pelaksanaan surveilen dan re-akreditasi)
LPK yang diakreditasi

100 %

250 LS

Learning and Growth Perpective
Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran,
sumber daya
manusia, tata
kelola dan
organisasi PALS
yang profesional

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALS yang
meningkat kompetensinya
Realisasi anggaran PALS
Persentase pencapaian kinerja PALS
Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan
eksternal
Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan
internal
Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi PALS
Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan akreditasi
lembaga sertifikasi (skala 1-100)

100 %
>95 %
100 %
100 %
100 %
75 %
80
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Untuk mencapai sasaran strategis PALS tahun 2017 di atas maka dilakukan kebijakan
program dan aktivitas sebagai mana pada table 3 berikut:
Tabel 3: Kebijakan, Program dan Aktivitas PALS Tahun 2015 – 2019
Kebijakan dan Program Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi tahun 2015-2019
Sasaran
Memfasilitasi jumlah lembaga sertifikasi
Bidang Lingkungan yang diakreditasi

Kebijakan

Program

Aktivitas

Peningkatan Kapasitas
layanan akreditasi

Paket layanan
akreditasi
lembaga
sertifikasi

Layanan akreditasi meliputi:
1. proses audit kecukupan
2. proses asesmen, survailen, witness
3. rapat panitia teknis akreditasi
4. rapat banding, keluhan
5. rapat keputusan Council KAN

Peningkatan Kualitas
layanan akreditasi

Paket layanan
akreditasi
lembaga
sertifikasi

Memfasilitasi perluasan dan pemeliharaan
ruang lingkup layanan akreditasi berdasarkan
SNI

Pengembangan skema
akreditasi baru bidang
lembaga sertifikasi

Kebijakan
akreditasi
bidang lembaga
sertifikasi

Memelihara/memutakhirkan skema
akreditasi yang telah dioperasionalkan dan
menyusun skema akreditasi baru Bidang
Lingkungan

Pemeliharaan skema
akreditasi untuk fasilitasi
kebijakan nasional
bidang lembaga
sertifikasi
Peningkatan jumlah
sertifikat terkait
lingkungan oleh LS yang
diakreditasi
Penambahan ruang
lingkup skema akreditasi
untuk diakui (ekuivalen)
di tingkat internasional

Kebijakan
akreditasi
bidang lembaga
sertifikasi

Peningkatan berkelanjutan layanan akreditasi
meliputi:
1. dokumentasi mutu KAN
2. audit internal
3. kaji ulang manajemen
4. survey kepuasan pelanggan
5. perbaikan system IT
Pengembangan skema meliputi
1. Penyusunan sistem dan dokumen skema
baru
2. Penyiapan infrastruktur SDM pendukung
skema baru
3. Launcing /sosialisasi/FGD skema baru
Pemeliharaan skema meliputi
1. Evaluasi skema
2. Pemutahkiran persyaratan baru
3. Sosialisasi/FGD skema
4. Kerjasama instansi teknis

Pemeliharaan ruang
lingkup skema akreditasi
yang telah diakui
(ekuivalen) di tingkat
internasional
Jumlah personel di
bidang akreditasi
Lembaga Sertifikasi yang
kompetensinya
meningkat di tahun ke-n

Pengakuan
internasional
dan regional
(MLA)

Memfasilitasi proses layanan lembaga
sertifikasi Bidang Lingkungan yang
diakreditasi
Memfasilitasi layanan akreditasi Bidang
Lingkungan dengan waktu proses akreditasi
lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan kurang
dari 12 bulan
Menyusun laporan kepuasan pelanggan
terhadap layanan akreditasi Bidang
Lingkungan

Memfasilitasi sertiflkat kesesuaian dari
Lembaga Sertifikasi terkait Bidang Lingkungan
yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada
industri/organisasi
Memfasilitasi pengembanganan
keberterimaan skema di forum internasional/
regional/ bilateral terhadap sistem akreditasi
lembaga sertifikasi di Bidang Lingkungan

Memfasilitasi kegiatan peningkatan
kompetensi SDM bidang akreditasi lembaga
sertifikasi terkait Bidang Lingkungan

Pengakuan
internasional
dan regional
(MLA)

Peningkatan
SDM AkreditasiSertifikasi

Penambahan pengakuan meliputi
1. pengajuan permohonan peer evaluasi
PAC/IAF
2. persiapan peer evaluasi PAC/IAF
3. peer evaluasi PAC/IAF
4. tindak lanjut hasil peer evaluasi PAC/IAF
Pemeliharaan pengakuan meliputi:
1. re-peerevaluasi
2. partisipasi aktif dalam balloting/sidang
PAC/IAF
3. training peer evaluator
Peningkatan SDM meliputi:
1. Perekrutan asesor baru
2. Refreshment asesor, secretariat, pantek
3. Training teknis/magang
4. Refreshment/Sosialisasi LS
5. Pertemuan Teknis LS
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Bab 3
Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan
dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
Pencapaian target yang direncanakan PALS dalam tahun 2017 sesuai dengan Penetapan
Kinerja yang telah diurakan pada Tabel 2 diatas, adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Capaian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2017
Sasaran

Indikator Kinerja

Pencapaian
2015

Pencapaian
2016

Target
2017

Realisasi
2017

Pertumbuhan Jumlah klien
sertifikasi berbasis SNI
dari LS yang diakreditasi

-

-

500
klien

569 klien

Pertumbuhan Jumlah
sertifikat kesesuaian
berbasis SNI untuk produk
unggulan nasional yang
diterbitkan LS yang
diakreditasi
Jumlah sertifikat
kesesuaian produk retail
dalam negeri berbasis SNI
yang diterbitkan LS yang
diakreditasi

-

-

100
Sertifikat

100
sertifikat

-

-

100
Sertifikat

100
sertifikat

-

-

600 SNI

635 SNI

163

39%

250 LS

255 LS

5 Skema

5 Skema

Customer Perspectives
Meningkatkan
penerapan SNI
oleh pemangku
kepentingan

Internal Process Perspectives
Meningkatkan
kapasitas dan
kualitas
pengembangan
SNI

Jumlah SNI yang
dimanfaatkan oleh LS
yang diakreditasi KAN
Jumlah LS yang
diakreditasi dengan ruang
lingkup SNI untuk
pemberlakuan regulasi;
produk unggulan nasional;
produk retail dalam negeri
dan fasilitasi industri
Jumlah skema akreditasi
lembaga sertifikasi yang
diakui di tingkat

5
Skema

7 Skema
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Sasaran

Indikator Kinerja
internasional melalui
PAC/IAF MLA
Jumlah skema akreditasi
lembaga sertifikasi yang
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
Prosentase pemenuhan
sumber daya manusian
eksternal yang memenuhi
persyaratan personel
akreditasi sesuai dengan
persyaratan PAC/IAF MLA
Prosentase pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi
kompetensi (pelaksanaan
surveilen dan reakreditasi) LPK yang
diakreditasi

Pencapaian
2015

Pencapaian
2016

Target
2017

Realisasi
2017

17 skema

18 skema

20
Skema

20 skema

476

510

80 %

100 %

100%

100%

100 %

100%

-

-

100 %

100%

-

-

>95 %

97,87%

-

-

100 %

100 %

-

-

100 %

100%

-

-

100 %

100%

-

-

75 %

75%

3.8

3.76

80

80

Learning and Growth Perpective
Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran,
sumber daya
manusia, tata
kelola dan
organisasi
PALS yang
profesional

Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) PALS yang
meningkat kompetensinya
Realisasi anggaran
PALS
Persentase pencapaian
kinerja PALS
Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
eksternal
Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
internal
Persentase implementasi
RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi PALS
Tingkat kepuasan
pelanggan atas layanan
akreditasi lembaga
sertifikasi (skala 1-100)
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Berdasarkan Tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja
yang telah ditetapkan:
Indikator Kinerja 1

Pertumbuhan Jumlah klien sertifikasi berbasis SNI dari
LS yang diakreditasi

Pada tahun 2017 ditargetkan pertumbuhan jumlah klien sertifikasi berbasis SNI oleh Lembaga
sertifikasi terakreditasi sebanyak 500 klien. Dari pelaksanaan akreditasi terhadap skema
akreditasi yang dijalankan oleh KAN, Lembaga Sertifikasi telah mensertifikasi 569 klien/pelaku
usaha.
No

Nama Bidang Akreditasi

Jumlah klien

1

Sistem Manajemen

100

2

Lingkungan

63

3

Produk dan Personel

406

Indikator Kinerja 2

Pertumbuhan Jumlah sertifikat kesesuaian berbasis SNI
untuk produk unggulan nasional yang diterbitkan LS yang
diakreditasi

Pada tahun 2017, Indikator kinerja yang ditetapkan oleh BSN untuk PALS merupakan indikator
kinerja yang baru dan tidak ada pada tahun 2016 sehingga diperlukan kerjasama antara Pusat
Akreditasi Lembaga Sertifikasi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk
menentukan produk yang dijadikan produk unggulan. Dari SNI yang telah ditetapkan untuk
produk unggulan didapatkan data jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 100 sertifikat
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 3

Jumlah sertifikat kesesuaian produk retail dalam negeri
berbasis SNI yang diterbitkan LS yang diakreditasi

Indikator kinerja ketiga yang ditetapkan sama halnya dengan indicator kinerja kedua yang baru
ditetapkan oleh BSN, sehingga diperlukan kerja sama dengan Pusat lain di BSN untuk
menentukan produk retail yang sudah ber SNI. Pada tahun 2017, ditargetkan untuk sertifikat
kesesuaian yang diterbitkan sebanyak 100 sertifikat. Dari target yang ditetapkan didapatkan
data bahwa jumlah sertifikat untuk produk retail yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi
sesuai dengan target yang ditetapkan.
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Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh LS yang diakreditasi
KAN

Indikator Kinerja 4

BSN telah menetapkan SNI untuk dapat diterapkan oleh stakeholder untuk memberikan
penilaian terhadap suatu produk, sistem atau jasa sesuai dengan persyaratan. Pada tahun
2017, ditargetkan 600 SNI dapat diterapkan dan digunakan oleh LS. Sampai dengan akhir
tahun 2017 LS menggunakan 635 SNI untuk kegiatan sertifikasi kepada pelaku usaha.
No

Nama Bidang Akreditasi

Jumlah SNI yang dimanfaatkan

1

Sistem Manajemen

10

2

Lingkungan

15

3

Produk dan Personel

610

Jumlah LS yang diakreditasi dengan ruang lingkup SNI
untuk pemberlakuan regulasi; produk unggulan nasional;
produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri

Indikator Kinerja 5

Pada tahun 2017 ditargetkan untuk LS yang diakreditasi dengan ruang lingkup SNI untuk
pemberlakuan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri dan fasilitasi
industri sebanyak 250 LS. Dari target yang ditetapkan oleh BSN, PALS dapat memenuhi target
tersebut dengan pencapaian sebesar 255 LS yang diakreditasi dengan ruang lingkup untuk
memfasilitasi stakeholder.
No

Nama Bidang Akreditasi

Jumlah LS

1

Sistem Manajemen

112

2

Lingkungan

65

3

Produk dan Personel

78

Indikator Kinerja 6

Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi yang diakui di
tingkat internasional melalui PAC/IAF MLA

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN yang disertai meningkatnya jumlah skema
akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional, merupakan indikasi keberhasilan
telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem akreditasi yang diperlukan
untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan
SNI yang diakui di tingkat internasional.
Untuk meningkatkan keberterimaan tersebut, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Komite
Akreditasi Nasional dengan sekretariat di Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menjadi
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anggota di forum akreditasi. Di tingkat regional, Indonesia menjadi anggota Pacific
Accreditation Cooperation (PAC) dan di tingkat internasional menjadi anggota International
Accreditation Forum (IAF).
Tujuan utama dari IAF MLA adalah membangun pengaturan antar badan akreditasi yang
merupakan negara anggotanya untuk berkontribusi pada kegiatan perdagangan dengan
menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang
penilaian kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 71 negara.
Diharapkan dengan MLA sertifikat akreditasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga
sertifikasi yang diakreditasi oleh anggota MLA diakui oleh anggota MLA lainnya, sesuai
dengan tujuan MLA yaitu satu sertifikat diterima di mana saja (certified once accepted
everywhere).
Sampai akhir tahun 2017, KAN dapat memelihara keberterimaan untuk 5 (lima) skema (SNI
ISO 9001, SNI ISO 14001, SNI ISO/IEC 17065, SNI ISO/IEC 17024, SNI ISO 22000) dan 2
(dua) penambahan untuk saling pengakuan pada skema akreditas Sistem Manajemen Energi
(SNI ISO 50001) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO/IEC 27001)

Indikator Kinerja 7

Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi yang
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan

Pada tahun 2017 ditargetkan untuk pengembangan skema akreditasi sebanyak 20 skema
akreditasi, namun sampai dengan akhir tahun skema akreditasi yang sudah dilaksanakan
untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sebanyak 20 skema akreditasi yaitu :
1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
2. Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan
3. Lembaga Sertifikasi HACCP
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium
8. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
9. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Alat Kesehatan
10. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
11. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
12. Lembaga Sertifikasi Ekolabel
13. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
14. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
15. Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca
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16. Lembaga Sertifikasi Produk
17. Lembaga Sertifikasi Produk (GMP+)
18. Lembaga Sertifikasi Person
19. Lembaga Sertifikasi Organik
20. Lembaga Sertifikasi Halal
Sedangkan yang sedang dikembangkan oleh KAN yaitu skema akreditasi
1. skema akreditasi Pengelolaan Kelapa Sawit Indonesia/Indonesia Sustainable Palm Oil
(ISPO)
2. skema akreditasi Occupational Health and Safety Management System (OHSMS).

Indikator Kinerja 8

Prosentase pemenuhan sumber daya manusian eksternal yang
memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan
persyaratan PAC/IAF MLA

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di Pusat
Akreditasi Lembaga Sertifikasi dilakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manuasia.
Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi dapat lebih efektif dan
berkualitas, serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang
telah diakreditasi dapat diterima di tingkat regional maupun internasional dengan tersedianya
SDM yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup.
Adapun program yang dilakukan melalui :
No
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kegiatan

Tanggal & tempat
pelaksanaan
Refreshment
Asesor
Akreditasi 16 – 17 Februari 2017,
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bogor
Lingkungan
Refreshment
Course
Pemahaman 17, 18, 20, 21, dan 25 April
Amdal bagi Asesor Skema Akreditasi 2017, Jakarta
LSSML
Pelatihan/Penyegaran Asesor SVLK
15 – 19 Mei 2017, Jakarta
Pelatihan Calon Asesor Akreditasi PHPL 9 – 11 Agustus 2017,
dan VLK
Jakarta
Pelatihan
Calon
Asesor
Skema 25 – 29 September 2017,
Akreditasi KAN untuk LS ISPO
Bogor
Pelatihan Asesor/Tenaga Ahli Skema 7 – 9 November 2017,
Akreditasi Sistem Manajemen Energi
Jakarta
Pelatihan SNI ISO 14064 bagi Lembaga 13 – 15 November 2017
Verifikasi dan Validasi (LVV)
Pelatihan Asesor Halal
25 – 28 Juli 2017, Jakarta
Refreshing Asesor dan panitia teknis 6 – 7 Maret 2017, Jakarta
akreditasi produk

Jumlah
Peserta
15

15

15
13
19
16
3
20
40
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Refreshing Asesor dan panitia teknis
akreditasi person
Refreshing Asesor Organik
Refreshment Asesor dan Tenaga Ahli
Skema Akreditasi
LSUP
Workshop Peraturan Perundangan dan
Regulasi Terkait Korupsi dan Anti
Penyuapan
FGD ISO/lEe 17021-1:2015 untuk
Asesor dan Panitia
Teknis Bidang Sistem Manajemen
Pelatihan Asesor KAN Skema
Akreditasi Sistem Manajemen
Keamanan Informasi
Sosialisasi Keberterimaan Skema
Akreditasi dan Sertifikasi Usaha
Pariwisata
Pelatihan Asesor KAN Skema
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata
Pelatihan Asesor KAN Skema
Akreditasi Sistem HACCP dan Sistem
Manajemen Keamanan Pangan
Rekrutmen Asesor Skema akreditasi &
sertifikasi sistem manajemen anti
penyuapan
Sosialisasi ISO/IEC 17021-2:2016 dan
ISO/IEC 17021-3:2017 Untuk Asesor
Dan Panitia Teknis
Bimbingan Teknis ISO/IEC TS 170219:2016 bagi LSSMAP
Bimbingan Teknis ISO/IEC TS 170219:2016 bagi Asesor, Tenaga Ahli dan
Panitia Teknis
Workshop SNI ISO/IEC 17021:2011
bagi Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata
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4 April 2017, Jakarta
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22 November 2017, Jakarta
7 Februari 2017

15
40

13 Maret 2017

30

14-15 Maret 2017

60

3-6 April 2017

15

3-5 Mei 2017

60

15-18 Mei 2017

16

15-17 Mei 2017

16

15-19 Mei 2017

30

28 Agustus 2017

60

28 September 2017

45

4-5 Oktober 2017

30

11-12 Oktober 2017

45

Prosentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi
(pelaksanaan surveilen dan re-akreditasi) LPK yang diakreditasi

Proses pemeliharaan layanan sertifikasi terdiri dari
a. permohonan akreditasi awal, yaitu permohonan LS (LS baru/pernah ditolak
permohonan akreditasinya/pernah dicabut sertifikasinya) yang ingin mendapatkan
akreditasi dari KAN.
b. Permohonan penambahan ruang lingkup, yaitu permohonan LS yang ingin menambah
ruang lingkup akreditasinya
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c. Permohonan Penilikan (Surveliance), yaitu permohonan LS yang ingin disurveilance
pada tahun berjalan
d. Permohonan penyaksian (witness), yaitu permohonan LS yang ingin disaksikan
kegiatan sertifikanya pada tahun berjalan
e. Permohonan akreditasi ulang, yaitu permohonan LS yang ingin memperbaharui
akreditasinya.
Selain layanan tersebut, KAN juga memiliki layanan asesment Cross Frontier, yaitu layanan
melakukan asesmen pada LS yang berada di Indonesia atas permintaan Lembaga Akreditasi
Negara lain yang menjadi anggota PAC/IAF atau memiliki perjanjian kerjasama dengan KAN.
Namun untuk tahun 2017, tidak ada kegiatan Cross Frontier.
Alur proses pemeliharaan layanan sertifikasi dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini :

Klien

Permohonan

Ser fikat

Tidak

Tidak

Surveliance/
Witness

Audit
Kecukupan

Penerbitan
Ser fikat

Tidak
Ya

Aseseman Awal/
Ulang/
Penambahan
Ruang Lingkup

Ya

Ya
Rapat
Pengambilan
Keputusan
(Pantek)

Ya

Rapat
Banding

Rapat
Pengambilan
Keputusan
(KAN Council)

Ya
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Adapun pelaksanaan layanan akreditasi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi yaitu :
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
kaji permohonan
Audit kecukupan
asesmen awal/ulang/penambahan lingkup
survailen/witness
rapat panitia teknis
asesmen cross frontier
rapat council KAN
Rapat tim banding
monitoring
Audit internal
Tinjauan Manajemen
Keluhan
Banding
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Pelaksanaan (kali)
61
55
103
323
41
0
27
0
4
1
1
29
1

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALS yang meningkat
kompetensinya

Pada tahun 2017, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi melaksanakan pemantauan dan
evaluasi kompetensi personel internal dengan realisasi sebesar 100 %. Setiap personel diikut
sertakan dalam pelatihan, refreshing dan magang untuk menjaga kompetensi yang dimilikinya.

Indikator Kinerja 11

Realisasi anggaran PALS

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi ditargetkan untuk menyerap anggaran minimal 95% dari
Pagu yang telah ditetapkan untuk PALS. Dan realisasi anggaran tahun 2017 yang dapat
diserap oleh PALS sebesar 97,85 %.
Kode

Nama Program/
Kegiatan/Output
Kegiatan

Pagu
Anggaran
(Rp)

Realisasi Anggaran
(Rp)

%

084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional
3555

Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
1.368.052.000 1.361.714.735
051 Melaksanakan
pemeliharaan dan
pengembangan skema
akreditasi lembaga
sertifikasi

99.54
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052 Meningkatkan layanan
akreditasi lembaga
sertifikasi
053 Mempertahankan
pengakuan internasional
dan regional terhadap
sistem akreditasi dan
sertifikasi bidang sistem
manajemen, produk dan
personel
TOTAL
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3.064.947.000

2.935.969.469

95.79

1.904.308.000

1.903.347.936

99.95

6.337.307.000

6.201.032.140

97.85%

Persentase pencapaian kinerja PALS

Secara keseluruhan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mencapai target yang telah
ditetapkan dilihat dari capaian kinerja tahun 2017.

Indikator Kinerja 13

Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal

PALS sebagai Sekretariat KAN dilakukan evaluasi oleh PAC dalam rangka re-evaluasi untuk
memperpanjang MLA (Mutual Recognition Arrangement) PAC/IAF. Tujuan utama MLA adalah
untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara menghilangkan hambatan teknis perdagangan
dengan cara saling pengakuan sertifikat akreditasi dan sertifikasi oleh anggota MLA lain.
Sehingga dengan cara ini kebutuhan untuk sertifikasi ulang dapat dihilangkan atau dapat
ditekan sekecil-kecilnya sehinggan baik itu pemasok produk atau jasa dapat saling memasuki
wilayah negara secara terbuka.
Keanggotaan MLA berdasarkan proses peer-evaluasi oleh anggota MLA lain dan secara terusmenerus dilakukan survailen/re-evaluasi untuk mengkonfirmasi bahwa semua
Pada tahun 2017, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi telah menindaklanjuti hasil
pengawasan yang dilakukan PAC terhadap skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN.
Selain itu, sebagai salah satu instansi pemerintah yang menggunakan anggaran negara, BSN
selalu aktif dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Indikator Kinerja 14

Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah dilaksanakan di PALS sejak ditetapkan
oleh BSN sebagai tindak lanjut pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
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Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan." Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisahpisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus
pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja
dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.
SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:


Lingkungan pengendalian



Penilaian risiko



Kegiatan pengendalian



Informasi dan komunikasi



Pemantauan pengendalian intern

Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari
pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan
pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi
pemerintah.
Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan
meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan
keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian
diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal
yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.
Pada tahun 2017, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi yang telah dilakukan tindak lanjut
pengawasan internal oleh Inspektorat BSN dalam berbagai bentuk Sistem Pengawasan
Internal Pemerintahan (SPIP).
Pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dimaksudkan agar seluruh pegawai PALS
mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan
sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa
terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu
kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik ini perlu dilaksanakan
secara terus menerus tanpa henti.
Untuk melaksanakan integritas dan nilai etika di PALS tersebut maka dibuatlah pernyataan
bersama dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan
integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang
berisikan komitmen untuk melaksanakannya.
Selain itu, kompetensi yang merupakan kewajiban pegawai PALS di bidangnya masingmasing terus menerus dibangun, dipelihara dan dikembangkan baik itu berupa pelatihan
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maupun upaya lain diantaranya dengan terjun langsung ke industry melalui program
pembinaan UMK.
Satu unsur lagi yang tidak kalah penting adalah penilaian risiko. Penilaian resiko dimulai
dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan PALS dengan
sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan BSN. Identifikasi
risiko atas risiko internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian
tujuan tersebut menjadi dasar analisis risiko yang kemudian ditentukan probability kejadian
dan dampak untuk menentukan seberapa kritis dampak dari resiko yang timbul tersebut.

Indikator Kinerja 15

Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan
fungsi PALS

Birokrasi yang efektif, efisien, tanggap, cekatan, dengan pelaku (birokrat) yang profesional dan
berintegritas akan menciptakan pemerintahan yang baik (berwibawa) dan bersih dari KKN
(korupsi, kolusi dan nepotisme). Pemerintahan yang demikian akan memberikan pelayanan
publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang memuaskan dalam hal akreditasi akan
memfasilitasi proses penilaian kesesuaian untuk memperlancar perdagangan, memperkuat
perlindungan atas kesehatan, keselamatan dan kamanan rakyat dan perlindungan lingkungan
yang pada akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi dan dengan sendirinya akan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pegawai yang profesional dan berintegritas hanya dapat
dibentuk melalui Reformasi Birokrasi yang melahirkan perubahan, yaitu perubahan paradigma
baik tentang ideologi maupun nilai-nilai.
Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan publik adalah
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas
mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan
kualitas kehidupannya. Kualitas layanan yang diterima masyarakat dari organisasi publik
dapat menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Responsibilitas menjelaskan
apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun
implisit. Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks tersebut,
konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Pada tahun 2017, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi yang telah dilakukan implementasi,
pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi (RB) melalui kegiatan survey integritas pegawai,
survey layanan public BSN tahun 2017 (akreditasi lembaga sertifikasi), review standar
pelayanan public, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan dan
penyusunan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

25

Indikator Kinerja 16

Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan akreditasi
lembaga sertifikasi (skala 1-100)

Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pusat
Akreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai salah satu unit pemerintah yang melakukan layanan
publik, setiap tahun selalu melaksanakan survai kepuasan pelanggan.
Untuk tahun 2017, survai dilakuk an kepada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jumlah lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi KAN
sampai dengan Desember 2017 adalah 65 lembaga sertifikasi.
Survai dilaksanakan pada bulan September – November 2017. Jumlah kuesioner yang
dikirimkan kepada responden (lembaga sertifikasi) sebanyak 149 kuesioner, namun demikian
sampai dengan batas waktu akhir penyampaian jawaban kuesioner terkumpul 71 tanggapan
dari responden (lembaga sertifikasi) terhadap kuesioner yang dikirimkan. Mengacu kepada
KEP/25/M.PAN/2/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, data-data pengukuran Servqual ini meliputi harapan dan
persepsi dari responden atas atribut- atribut pelayanan akreditasi. Pada kuesioner ini terdapat
17 (tujuh belas) variable pertanyaan terkait dengan harapan dan persepsi lembaga sertifikasi
terhadap pelayanan yang telah diberikan KAN dan penilaian responden terhadap atributatribut tersebut dikelompokan dalam 4 skala, dengan menggunakan skala likert (1-4).
Dari hasil survey tersebut, capaian indicator tingkat persepsi kepuasan dari Lembaga
Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi diperoleh skor nilai 3.31. Terlihat bahwa dari hasil
survai yang diperoleh, persepsi dari pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi
melebihi yang ditargetkan yaitu melebihi yang ditargetkan yaitu 3,2 (80 %).
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Bab 4
Penutup

Melalui Laporan Kinerja PALS BSN tahun 2017 ini telah disusun laporan sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan PALS BSN dalam rangka mencapai visi dan misi BSN dan Kedeputian BSN.
Sasaran strategis PALS tahun 2017 difokuskan pada meningkatnya kapasitas dan kualitas
akreditasi dimana sasaran strategis tersebut telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pusat
Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2017.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa PALS dapat mencapai sasaran strategis dan
target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%.
Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa PALS telah
memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di
Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi lembaga sertifikasi.
Dan melalui kegiatan ini diharapkan akan tercipta keteraturan pelaksanaan akreditasi oleh
KAN terhadap seluruh klien yang diakreditasi, melalui penguatan kapasitas dan kualitas
sehingga pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi akan lebih efektif sesuai aturan yang
berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya kemampuan lembaga
sertifikasi dalam memfasilitasi daya saing industri/organisasi yang disertifikasi di forum
nasional, regional maupun internasional.
Laporan Kinerja PALS Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja PALS di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan
secara lebih optimal
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Lampiran
Perjanjian Kinerja Kapus PALS
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