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S 

BAB I                 PENDAHULUAN 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan 

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.  Laporan Kinerja 

tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban 

kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bidang 

Akreditasi Laboratorium Penguji sebagai salah satu unit kerja di lingkungan 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai 

Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.  

Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji memberikan kontribusi 

khususnya pada kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 

dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan 

Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji merupakan bahan masukan 

dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan 

Lembaga Inspeksi tahun 2017. 

I.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium 

Penguji adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas 

pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka 
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mencapai visi dan misi Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 

(PALLI), dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan 

dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit 

Kerja. 

I.3  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 

Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 

965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang 

Akreditasi Laboratorium Penguji adalah melaksanakan penyiapan penyusunan 

pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta 

melaksanakan kesekretariatan akreditasi laboratorium penguji, penyusunan dan 

evaluasi sistem akreditasi laboratorium penguji,  kegiatan uji profisiensi 

laboratorium penguji, dan evaluasi sistem pengembangan standar acuan. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji menyelenggarakan fungsi: 

1. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, 

prosedur, program dan perencanaan akreditasi laboratorium penguji, uji 

profisiensi dan evaluasi sistem pengembangan standar acuan; 

2. pelaksanaan kesekretariatan akreditasi laboratorium penguji; 

3. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi laboratorium 

penguji; 
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4. pelaksanaan uji profisiensi laboratorium penguji dan evaluasi 

pengembangan standar acuan. 

 

Struktur Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

Bagan Struktur Organisasi 

 

 
 

Gambar I.1 

Struktur Organisasi Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji 

 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Akreditasi Laboratorium 

Penguji  mempunyai tata kerja yang didukung oleh : 

(1) Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Penguji, dengan 

tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan akreditasi laboratorium 

penguji. 

(2) Kepala Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Penguji, 

dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, 

kriteria, prosedur dan evaluasi sistem akreditasi laboratorium penguji. 

(3) Kepala Sub Bidang Uji Profisiensi dan Standar Acuan dengan tugas 

melakukan penyiapan, koordinasi dan pelaksanaan uji profisiensi 

laboratorium penguji dan evaluasi pengembangan standar acuan. 
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I.4   SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 

31 Desember 2017 Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji memiliki personel 

berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, 

dengan rincian sesuai tabel berikut:  

Tabel I.1 

Personel ASN Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji 

 
 

 

No Uraian 
Jenjang Pendidikan Jumlah 

Orang > S1 S1 S2 

1. 
Kepala Bidang Laboratorium Penguji 

  1 1 

2. 
Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi 

Laboratorium Penguji   1 1 

3. Analis Proses Akreditasi Laboratorium Penguji 1 6 1 10 

 
Analis Proses Akreditasi Laboratorium Penguji 

(sekolah) 
 2   

4. 
Kepala Sub Bidang Uji Profisiensi dan Standar 

Acuan  
 1  1 

5. 

Analis Proses Uji Profisiensi                      

(membantu pula tugas proses akreditasi 

laboratorium penguji) 
 1  2 

 Analis Proses Uji Profisiensi (sekolah) 

 

  1  

6. Pengevaluasi Standar Acuan      0 

7. 
Kepala Sub Bidang Sistem Akreditasi 

Laboratorium Penguji 
 1  1 

8. 
Pengevaluasi Sistem Akreditasi Laboratorium 

Penguji  

(3 orang membantu pula tugas proses 

akreditasi laboratorium penguji) 

 4 1 5 

9. 
Pengembang Sistem Akreditasi Laboratorium 

Penguji 

(1 orang membantu pula tugas proses 

akreditasi laboratorium penguji) 

 2  2 

 Jumlah 1 17 5 23 
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Gambar I.2 

Grafik Personel ASN Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji 

 

I.5  PERAN STRATEGIS  

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan 

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.  

Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji mempunyai peran strategis 

dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu terkait akreditasi laboratorium 

penguji.  Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang 

dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung 

pelaksanaan fungsi BSN. 
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Tabel I.2 

Potensi dan Permasalahan Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji  

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

1. Jumlah laboratorium 

pemohon akreditasi awal 

dan pemohon reakreditasi 

yang cukup besar (lebih 

dari 965 laboratorium) 

yang menggunakan 

program online akreditasi 

(“Komite Akreditasi 

Nasional Management 

Information System“ 

(KANMIS) 

1. Pemrosesan akreditasi 

laboratorium penguji 

untuk asesmen awal dan 

reasesmen adalah melalui 

program akreditasi online 

“Komite Akreditasi 

Nasional Management 

Information System“ 

(KANMIS). Program 

KANMIS memerlukan 

penyempurnaan dan 

pengembangan yang 

cukup besar.  Pihak 

laboratorium, asesor, 

pantek sering merasa 

kesulitan terhadap sistem 

KANMIS yang kurang 

sesuai terkait pelaksaan di 

lapangan. 

1. Melakukan 

peningkatan 

terhadap sistem 

KANMIS 

2. Meningkatnya jumlah 

pemohon akreditasi 

laboratorium penguji dan 

meningkatnya jumlah 

laboratorium penguji 

yang diakrditasi (per 

Desember 2017 jumlah 

laboratorium diakreditasi 

1170 laboratorium) 

2.   Fasilitas information 

technology (IT) yang 

terdapat pada Bidang 

Akreditasi Laboratorium 

Penguji kurang memadai. 

Beberapa komputer yang 

digunakan personel 

Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji 

lambat. 

 Personel Bidang Penguji 

merasakan tidak efisien 

bekerja karena komputer 

yang lambat. 

2. Melakukan 

penambahan RAM 

dan penggantian 

prosesor pada 

beberapa komputer. 

3.  Meningkatnya jumlah 

pemohon akreditasi 

laboratorium penguji dan 

meningkatnya jumlah 

laboratorium penguji 

yang diakreditasi.. 

3. Personel laboratorium sulit 

menghubungi personel 

Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji. 

     Personel Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji sulit 

telfon ke luar karena 

saluran selalu sibuk. 

3. Penambahan saluran 

telepon. 

 

4.  Meningkatnya jumlah 

pemohon akreditasi 

laboratorium penguji dan 

meningkatnya jumlah 

4. Personel Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji 

dapat mengganggu 

Personel Bidang Akreditasi 

4. Menambah jumlah 

unit mesin scanner. 
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laboratorium penguji 

yang diakrditasi.. 

 

Laboratorium Penguji lain 

yang sedang bekerja 

karena harus melakukan 

scanning dokumen kerja 

di mesin scanner yang 

terkoneksi dengan 

komputer PIC yang 

sedang bekerja tersebut. 

 

5.  Meningkatnya jumlah 

pemohon akreditasi 

laboratorium penguji dan 

meningkatnya jumlah 

laboratorium penguji 

yang diakrditasi.. 

5. Satu orang PIC 

menanggung beban kerja 

proses  80-100 lab; sub 

bidang uji profisiensi hanya 

ditangani oleh satu orang 

yaitu kepala sub bidang 

uji profisiensi. 

 

5. Menambah jumlah 

personil PIC proses 

dan uji profisiensi 

6   Kapasitas penyimpanan 

data proses di jaringan 

masih terbatas. 

 

 

 

6.  Kapasitas penyimpanan 

data proses di jaringan 

masih terbatas. 

 akses data ke jaringan 

lambat 

6. Menambah kapasitas 

ruang penyimpanan 

di jaringan/server 

7. Terdapat banyak klien 

dari laboratorium penguji 

yang datang ke Pusat 

Akreditasi Laboratorium 

dan Lembaga Inspeksi 

terkait proses akreditasi. 

7. Ruang penerimaan tamu 

kurang representatif, 

jumlah kursi sering 

kurang/tidak cukup, waktu 

untuk melayani tamu 

menyita sebagian besar 

waktu untuk 

bekerja/menangani tugas 

rutin. 

 

7. Perlu memperbesar 

ruang penerimaan 

tamu; perlu 

menambah personil 

khusus sebagai 

customer service 

8. Keikutsertaan laboratorium 

Indonesia untuk program 

uji profisieni tingkat Asia 

Fasifik. 

8.  Tidak dapat keluarnya 

sampel uji sehingga tidak 

terealisasi 

pelaksanaannya 

9. Melakukan koordinasi 

dengan phak terkait  
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R 

BAB II               PERENCANAAN KINERJA 
 

 

II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi 

umusan visi dan misi Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga 

Inspeksi sesuai Renstra Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga 

Inspeksi  Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.  

VISI 

"Terwujudnya sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang handal 

untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”.   

MISI 

 
1. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi laboratorium dan 

lembaga inspeksi;  

2. Memfasilitasi pengelolaan SNSU guna memastikan ketertelusuran metrologi 

nasional ke sistem internasional;  

3. Memfasilitasi pengembangan kerjasama dan pengakuan nasional dan 

internasional di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan 

pengelolaan SNSU.  

 

II.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  merupakan  sesuatu  apa  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan 

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-

isu dan analisis strategis, serta  mengarahkan  perumusan  sasaran,  kebijakan,  

program,  dan  kegiatan  dalam rangka  merealisasi  misi.  Tujuan  yang  

dirumuskan  berfungsi  juga  untuk mengukur sejauh  mana  visi  dan  misi  
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Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji  telah  dicapai  mengingat  tujuan 

dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. 

Rumusan tujuan Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi  

adalah sebagai berikut : 

TUJUAN 

 
Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi Pusat Akreditasi Laboratorium dan 

Lembaga Inspeksi, tujuan yang ingin dicapai adalah memenuhi kebutuhan 

nasional akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakui di tingkat 

internasional. 

 

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Akreditasi 

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi selaku Unit Teknis/Pendukung di lingkungan 

BSN. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dituntut agar dapat 

mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan 

kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, 

pencapaian kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi harus 

dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator 

kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja 

outcome. Pada tahun 2017, sasaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan 

Lembaga Inspeksi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan 

berkelanjutan.  

 

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. 

SASARAN 

Sasaran sesuai Renstra Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 

Tahun 2015-2019 : 
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1. Tersedianya kebijakan pengembangan sistem akrediatsi laboratorium dan 

lembaga inspeksi;  

2. Meningkatnya jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola 

akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan pengelola SNSU;  

3. Meningkatnya pelayanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;  

4. Meningkatnya pengakuan internasional dan regional terhadap sistem 

akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;  

5. Meningkatnya pengelolaan SNSU; dan  

6. Meningkatnya pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran 

metrologi nasional.  

 

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Akreditasi 

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

adalah sebagai berikut: 

 

Customer Perspectives:  

(1) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan. 

 

Internal Process Perspectives:  

(2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian. 

(3) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran. 

 

Learning and Growth Perspectives:  

(4) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, 

tata kelola dan organisasi PALLI yang professional.  

 

II.2  PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja 

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 
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berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja 

dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan 

organisasi pada akhir tahun.  

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran 

kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja 

Sasaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi sehingga indikator 

kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 

Tahun 2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat 

Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi tahun 2017 berdasarkan sasaran, 

indikator kinerja dan target.  

Tabel II.1 

Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 

Tahun 2017 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2017 

Customer Perspectives 

Meningkatnya 

penerapan SNI oleh 

pemangku kepentingan 

1. Pertumbuhan jumlah klien 

pengujian berbasis SNI dari 

laboratorium dan lembaga 

inspeksi yang diakreditasi. 

 

200 klien 

 2. Pertumbuhan jumlah hasil uji 

produk unggulan berbasis SNI 

yang diterbitkan lab uji dan 

lembaga inspeksi yang diakreditasi 

 

30 laporan 

 3. Pertumbuhan jumlah hasil uji 

produk retail dalam negeri 

berbasis SNI yang diterbitkan lab uji 

dan lembaga inspeksi yang 

diakreditasi KAN 

100 laporan 

Internal Process Perspectives 

Meningkatnya kapasitas 

dan kualitas 

pengembangan SNI 

4. Jumlah SNI yang dimanfaatkan 

oleh laboratorium uji dan lembaga 

inspeksi yang diakreditasi. 

350 SNI 

Learning and Growth Perspectives 

Meningkatnya kapasitas 

dan kualitas sistem 

penerapan standar dan 

5. Jumlah laboratorium dan lembaga 

inspeksi yang diakreditasi dengan 

ruang lingkup SNI untuk  

1495 LPK 
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Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2017 
penilaian kesesuaian 6. pemerlakukan regulasi, produk 

unggulan nasional, produk retail 

dalam negeri dan fasilitasi industri 

 7. Jumlah skema akreditasi 

laboratorium dan lembaga 

inspeksi yang diakui di tingkat 

internasional melalui APLAC/ILAC 

MRA 

5 skema 

 8. Jumlah skema akreditasi 

laboratorium dan lembaga 

inspeksi yang dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan pemangku 

kepentingan 

6 skema 

 9. Persentase pemenuhan sumber 

daya manusia eksternal yang 

memenuhi persyaratan personel 

akreditasi sesuai dengan 

persyaratan APLAC/ILAC MRA 

80% 

 10. Persentase pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi 

kompetensi (pelaksanaan 

survailen dan re asesmen) LPK 

yang diakreditasi. 

100% 

4. Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas sistem 

ketertelusuan 

pengukuran 

11. Jumlah kemampuan pengukuran 

dan kalibrasi yang telah dimilai 

untuk memenuhi persyaratan 

internasional 

175 

kemampuan 

5. Meningkatnya kinerja 

sistem pengelolaan 

anggaran, sumber 

daya manusia, tata 

kelola dan organisasi 

PALLI yang 

profesional. 

12. Persentase Aparatur Sipil Negara 

(ASN) PALLI yang meningkat 

kompetensinya. 

100% 

 13. Realisasi anggaran PALLI ≥ 95% 

 14. Persentase pencapaian kinerja 

PALLI 

90% 

 15. Persentase tindak lanjut atas hasil 

pengawasan eksternal 

100% 

 16. Persentase tindak lanjut atas hasil 

pengawasan internal. 

100% 

 17. Persentase implementasi RB BSN 

sesuai dengan tugas dan fungsi 

PALLI 

75% 
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Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2017 

 18. Tingkat kepuasan pelanggan atas 

layanan akreditasi laboratorium 

dan lembaga inspeksi (skala 1-100) 

80 nilai 

 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Akreditasi 

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 3 

(tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.  

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi 

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi telah dilakukan cascading Perjanjian 

Kinerja pada tingkat Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji Tahun 2017 

sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel II.2 

Perjanjian Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji Tahun 2017  

 

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2017 

1. Meningkatnya 

penerapan SNI oleh 

pemangku 

kepentingan 

1. Pertumbuhan jumlah klien 

pengujian berbasis SNI dari 

laboratorium penguji yang 

diakreditasi 

190 klien 

 2. Pertumbuhan jumlah hasiluji 

produk unggulan berbasis SNI 

yang diterbitkan oleh laboratorium 

uji yang diakreditasi 

25 laporan 

uji 

  3. Pertumbuhan jumlah hasil uji 

produk retail dalam negeri 

berbasis sNI yang diterbitkan 

laboratorium uji yang diakreditasi 

KAN. 

90 laporan 

uji 

2. Meningkatnya 

kapasitas dan kualitas 

pengembangan SNI 

4. Jumlah SNI yang dimanfaatkan 

oleh laboratorium uji yang 

diakreditasi. 

330 buah 

3. Meningkatnya 

kapasitas dan kualitas 

sistem penerapan 

standar dan penilaian 

kesesuaian. 

5. Jumlah laboratorium penguji yang 

diakreditasi untuk pemberlakuan 

regulasi, produk unggulan 

nasional, produk retail dalam 

negeri dan fasilitasi industri. 

1120 

laboratoriu

m penguji 
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No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2017 

  6. Jumlah skema akreditasi yang 

diakui di tingkat internasional 

melalui APLAC/ILAC MRA 

1 skema 

  7. Jumlah skema akreditasi yang 

dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan pemangku 

kepentingan. 

1 skema 

  8. Presentase pemenuhan sumber 

daya manusia eksternal yang 

memenuhi persyaratan personel 

akreditasi sesuai dengan 

persyaratan APLAC/ILAC MRA 

80% 

  9. Persentase pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi 

kompetensi (pelaksanaan 

suravilen dan reasesmen) 

laboratorium penguji yang 

diakreditasi. 

100% 

  10. Persentase waktu proses akreditasi 

laboratorium penguji < 12 bulan. 

 

100% 

 

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Akreditasi 

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 

(satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk 

output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:     

A. Program Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui: 

     1. Kegiatan:  Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga inspeksi, 

yang akan menghasilkan output : 

a. Output : Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi. 

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Menyusun Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga 

Inspeksi. 

- Menyusun kebijakan manajemen akreditasi laboratorium dan 

lembaga inspeksi 
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- Menyusun kebijakan pengembangan sistem akreditasi laboratorium 

dan lembaga inspeksi. 

- Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium penguji 

dan lemabga inspeksi. 

- Menyusun kebijakan teknis akreditasi laboratorium dan lembaga 

inspeksi. 

2. Mengembangkan Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga 

Inspeksi. 

- Menyelenggarakan pelatihan asesor baru laboratorium dan lembaga 

inspeksi 

- Pemeliharaan kompetensi asesor dan panitia teknis. 

- Menyelenggarakan pertemuan teknis laboratorium dan lembaga 

inspeksi 

3. Meningkatkan Pengakuan Regional dan Internasional terhadap 

Skema Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 

- Mengembangkan penerapan kebijakan MRA akreditasi regional dan 

internasional 

- Meningkatkan partisipasi dalam sidang akreditasi regional dan 

internasional 

4. Melaksanakan Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga 

Inspeksi  

- Melakukan koordinasi dan pengembangan layanan jasa akreditasi 

laboratorium dan lembaga inspeksi. 

- Melakukan layanan jasa akreditasi laboratorium dan lembaga 

inspeksi 

 

b. Output : Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) 

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Menyusun Kebijakan Pengembangan SNSU dan Metrologi Nasional  

- Menyusun kebijakan pengembangan SNSU dan metrologi nasional. 
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- Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium kalibrasi, 

PUP dan medik. 

- Menyusun kebijakan pengembangan ketertelusuran metrologi dan 

penerapan ketidakpastian pengukuran. 

2. Meningkatkan Pengakuan Internasional Terhadap Kemampuan 

Pengkuran Metrologi Nasional. 

- Melaksanakan international peer review untuk kemampuan metrologi 

nasional 

- Meningkatkan partisipasi dalam sidang metrologi regional dan 

internasional. 
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A 

BAB III              AKUNTABILITAS KINERJA 
 

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. 

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi berkewajiban untuk 

melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan 

Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama 

kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang 

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan 

tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji Tahun 2017. 

III.1   CAPAIAN KINERJA 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Akreditasi Laboratorium dan 

Lembaga Inspeksi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran 

dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan 

serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. 

Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan 

Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel III.1 

Pencapaian Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji Tahun 2017 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
Capaian 

% 

Meningkatnya 

penerapan SNI oleh 

pemangku 

kepentingan 

1. Pertumbuhan jumlah klien 

pengujian berbasis SNI dari 

laboratorium penguji yang 

diakreditasi 

190 klien 190 klien 100% 

 2. Pertumbuhan jumlah hasil 

uji produk unggulan 

berbasis SNI yang 

diterbitkan oleh 

laboratorium uji yang 

diakreditasi 

25 

laporan 

uji 

25 

laporan 

uji 

100% 

 3. Pertumbuhan jumlah hasil 

uji produk retail dalam 

negeri berbasis sNI yang 

diterbitkan laboratorium uji 

yang diakreditasi KAN. 

90 

laporan 

uji 

90 

laporan 

uji 

100% 

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas 

pengembangan SNI 

4. Jumlah SNI yang 

dimanfaatkan oleh 

laboratorium uji yang 

diakreditasi. 

330 buah 330 buah 100% 

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas sistem 

penerapan standar 

dan penilaian 

kesesuaian. 

5. Jumlah laboratorium 

penguji yang diakreditasi 

untuk pemberlakuan 

regulasi, produk unggulan 

nasional, produk retail 

dalam negeri dan fasilitasi 

industri. 

1120 

laboratori

um 

penguji 

1170 

laboratori

um 

penguji 

104,5% 

 6. Jumlah skema akreditasi 

yang diakui di tingkat 

internasional melalui 

APLAC/ILAC MRA 

1 skema 1 skema 100% 

 7. Jumlah skema akreditasi 

yang dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan 

pemangku kepentingan. 

1 skema 1 skema 100% 

 8. Presentase pemenuhan 

sumber daya manusia 

eksternal yang memenuhi 

persyaratan personel 

akreditasi sesuai dengan 

persyaratan APLAC/ILAC 

MRA 

80% 80% 80% 
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Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
Capaian 

% 

 9. Persentase pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi 

kompetensi (pelaksanaan 

suravilen dan reasesmen) 

laboratorium penguji yang 

diakreditasi. 

100% 100% 100% 

 10. Persentase waktu proses 

akreditasi laboratorium 

penguji < 12 bulan. 

100% 100% 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang 

Akreditasi Laboratorium Penguji untuk masing-masing sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

SASARAN 

1 
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan 

 

Tabel III.A 

Capaian Kinerja Sasaran I 

Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya 
Target  Realiasi 

Capaian 

% 

1. Pertumbuhan jumlah klien 

pengujian berbasis SNI dari 

laboratorium penguji yang 

diakreditasi 

190 klien 190 klien 100% - - 

2. Pertumbuhan jumlah hasil 

uji produk unggulan 

berbasis SNI yang 

diterbitkan oleh 

laboratorium uji yang 

diakreditasi 

25 

laporan 

uji 

25 

laporan 

uji 

100% - - 

3. Pertumbuhan jumlah hasil 

uji produk retail dalam 

negeri berbasis SNI yang 

diterbitkan laboratorium uji 

yang diakreditasi KAN. 

90 

laporan 

uji 

90 

laporan 

uji 

100% - - 
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Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya 

penerapan SNI oleh pemangku kepentingan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja 

yaitu pertumbuhan jumlah klien pengujian berbasis SNI dari laboratorium penguji 

yang diakreditasi, pertumbuhan jumlah hasil uji produk unggulan berbasis SNI 

yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang diakreditasi, pertumbuhan jumlah 

hasil uji produk retail dalam negeri berbasis SNI yang diterbitkan laboratorium uji 

yang diakreditasi KAN.   

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian 

sebesar 100%.    Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1. 

 

1. Indikator Kinerja : Pertumbuhan jumlah klien pengujian berbasis SNI dari 

laboratorium penguji yang diakreditasi. 

- Target tahun 2017 adalah 190 klien.  Realisasi adalah sebanyak 190 klien. 

Dalam hal ini capaian adalah 100%.  

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan untuk tahun 2017, sehingga 

belum dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Target tahun 2017 dapat 

tercapai.  

- Laboratorium penguji diakreditasi diminta untuk mengisi kuisioner terkait 

jumlah klien pengujian berbasis SNI.  Cukup banyak laboratorium penguji 

yang tidak mengembalikan hasil.  Dan didapat hasil bahwa terdapat 190 

klien pengujian berbasis SNI.  Ke depannya akan dilakukan pendekatan 

yang lebih proaktif terhadap laboratorium penguji dalam pengisian 

kuisioner. 

- Penggunaan sumber daya cukup efektif karena pengisian kuisioner dapat 

dilakukan melalui email atau program pengisian kuisioner yang sederhana 

(secara online) . 

 

3. Indikator Kinerja : Pertumbuhan jumlah hasil uji produk unggulan berbasis SNI 

yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang diakreditasi. 
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- Target tahun 2017 adalah 25 laporan hasil uji.  Realisasi adalah sebanyak 

25 laporan hasil uji.  Capaian adalah 100%.  Target tahun 2017 dapat 

tercapai.   

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan untuk tahun 2017, sehingga 

belum dapat dibandingkan dengan tahun 2016.  

- Laboratorium penguji diakreditasi diminta untuk mengisi kuisioner terkait 

jumlah hasil uji produk unggulan berbasis SNI yang diterbitkan oleh 

laboratorium uji yang diakreditasi.  Cukup banyak laboratorium penguji 

yang tidak mengisi kuisioner.  Dari laboratorium yang mengisi kuisioner, 

didapat hasil bahwa terdapat 25 laporan hasil uji produk unggulan 

berbasis SNI.  

- Ke depannya akan dilakukan pendekatan yang lebih proaktif terhadap 

laboratorium penguji dalam pengisian kuisioner. 

- Penggunaan sumber daya cukup efektif karena pengisian kuisioner 

kuisioner dapat dilakukan melalui email atau program pengisian kuisioner 

yang sederhana (secara online) . 

 

Indikator Kinerja : Pertumbuhan jumlah hasil uji produk retail dalam negeri 

berbasis SNI yang diterbitkan laboratorium uji yang diakreditasi KAN. 

- Target tahun 2017 adalah 90 laporan hasil uji.  Realisasi adalah sebanyak 

90 laporan hasil uji. Capaian adalah 100%. Target tahun 2017 dapat 

tercapai.   

-  Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan untuk tahun 2017, sehingga 

belum dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Laboratorium penguji 

diakreditasi diminta untuk mengisi kuisioner terkait  jumlah hasil uji produk 

retail dalam negeri berbasis SNI yang diterbitkan.  Cukup banyak 

laboratorium penguji yang tidak mengisi kuisioner.  Dari laboratorium 

yang mengisi kuisioner, didapat hasil bahwa terdapat 90 laporan hasil uji 

produk produk retail dalam negeri berbasis SNI yang diterbitkan. 

- Ke depannya akan dilakukan pendekatan yang lebih proaktif terhadap 

laboratorium penguji dalam pengisian kuisioner. 
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- Penggunaan sumber daya cukup efektif karena pengisian kuisioner 

kuisioner dapat dilakukan melalui email atau program pengisian kuisioner 

yang sederhana (secara online) . 

 

SASARAN 

2 
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI 

 

Tabel III.B 

Capaian Kinerja Sasaran II 

Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya Target  Realiasi 
Capaian 

% 

1. Jumlah SNI yang 

dimanfaatkan oleh 

laboratorium uji yang 

diakreditasi. 

330 

buah 

330 

buah 

100% 247 +33,6% 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

kapasitas dan kualitas pengembangan SNI  terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja 

yaitu jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh laboratorium uji yang diakreditasi.   

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian 

sebesar 100%.  

Terdapat peningkatan 83 jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh 

laboratorium uji pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 

(peningkatan sebesar 33,6%). 

 

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2. 

1. Indikator Kinerja : Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh laboratorium uji yang 

diakreditasi 

- Target tahun 2017 adalah 330 buah.  Realisasi adalah sebanyak 330 buah.   

Capaian adalah 100%.  Target tahun 2017 dapat tercapai. 

- Realisasi tahun 2016 adalah 247 buah.  Terdapat peningkatan 83 buah SNI 

(sebesar 33,6%) antara realisasi tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. 
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- Standar akan mendorong berkembangnya pasar domestik. Bagi produsen, 

SNI merupakan acuan persyaratan minimal produk dalam produksi serta 

merupakan tolok ukur kualitas produk. Dengan mengkomunikasikan kepada 

konsumen bahwa produknya telah ber-SNI atau telah sesuai dengan SNI, 

produk tersebut akan mendapat nilai tambah kepercayaan pembeli dan 

memperkuat eksistensinya di pasar. Penerapan SNI oleh produsen dalam 

negeri juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan produk 

dalam negeri yang bermutu dan berdaya saing. Agar suatu produk ber SNI 

atau sesuai dengan SNI, harus dilalui suatu proses penilaian kesesuaian oleh 

LPK yang kompeten.  Kompetensi LPK itu sendiri dibuktikan melalui akreditasi, 

penilaian oleh pihak ketiga, yaitu badan akreditasi, yang tidak memihak 

dan mandiri.  Ketidakberpihakan dan kemandirian serta kesesuaian sistem 

akreditasi nya dengan ketentuan atau standar internasional harus 

senantiasa dijaga dan diakui, baik di tingkat nasional maupun global.  

Penilaian kesesuaian produk (barang atau jasa) dalam hal ini dilakukan 

melalui antara lain pengujian oleh laboratorium pengujian yang 

menerapkan ISO/IEC 17025.  Oleh sebab itu penggunaan metode SNI oleh 

laboratorium penguji yang diakreitasi menjadi indikator penjaminan mutu 

produk di Indonesia.     SNI pengujian yang digunakan adalah terkait 

dengan produk pangan, farmasi, kosmetika, bahan pembersih, peralatan 

rumah tangga, mainan anak, lingkungan, perikanan, pertanian, 

perkebunan otomotif, baja dan produk baja, listrik dan elektronika, semen, 

beton, aspal, keramik, pupuk, plastik/PVC, karet, teksti dan produk tekstil, 

minyak, pertambangan, dan pertanahan.       
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- SNI yang dimanfaatkan oleh laboratorium uji yang diakreditasi didapat dari 

data metode pengujian SNI yang tercantum pada lampiran sertifikat 

akreditasi laboratorium penguji yang diakreditasi.  Peningkatan pemakaian 

jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh laboratorium penguji cukup signifikan.  

Kemungkinan karena laboratorium penguji yang diakreditasi lebih banyak 

yang mengajukan metode pengujian Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Ke depannya akan dilakukan identifikasi secara lebih efektif terhadap SNI yang 

digunakan oleh laboratorium penguji diakreditasi.  Personel khusus yang 

menangani hal tersebut akan ditambah. 

- Penggunaan sumber daya cukup efektif karena identifikasi terhadap SNI 

yang digunakan oleh laboratorium penguji diakreditasi dapat dilakukan 

melalui lampiran sertifikat akreditasi laboratorium penguji. 

 

SASARAN 

3 

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan 

standar dan penilaian kesesuaian. 

 

Tabel III.C 

Capaian Kinerja Sasaran III 

Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisa

si 2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) 

dari realisasi 

tahun 

sebelumnya 

Target  Realisasi 
Capaian 

% 

1. Jumlah laboratorium penguji 

yang diakreditasi untuk 

pemberlakuan regulasi, 

produk unggulan nasional, 

produk retail dalam negeri 

dan fasilitasi industri 

1120 

laborato

rium 

1170 

laborato

rium 

104,5%     1077 + 8,7% 

2. Jumlah skema akreditasi 

yang diakui di tingkat 

internasional melalui 

APLAC/ILAC MRA 

1 skema 1 skema 100% 1 0% 

3. Jumlah skema akreditasi 

yang dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan 

pemangku kepentingan 

1 skema 1 skema 100% 1 0% 
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Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisa

si 2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) 

dari realisasi 

tahun 

sebelumnya 

Target  Realisasi 
Capaian 

% 

4. Presentase pemenuhan 

sumber daya manusia 

eksternal yang memenuhi 

persyaratan personel 

akreditasi sesuai dengan 

persyaratan APLAC/ILAC 

MRA 

80% 80% 100% - - 

5. Persentase pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi 

kompetensi (pelaksaan 

survailen dan reasesmen) 

laboratorium penguji yang 

diakreditasi 

100% 95,5% 95,5% 95,4% +0,1% 

6. Persentase waktu proses 

akreditasi laboratorium 

penguji <12 bulan 

100% 98,94% 98,94% 97,01% +2% 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kapasitas 

dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian terdiri dari                   

6 (enam) indikator kinerja yaitu Jumlah laboratorium penguji yang diakreditasi 

untuk pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam 

negeri dan fasilitasi industri; Jumlah skema akreditasi yang diakui di tingkat 

internasional melalui APLAC/ILAC MRA; Jumlah skema akreditasi yang 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; 

Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi 

persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA; 

Persentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksaan 

survailen dan reasesmen) laboratorium penguji yang diakreditasi; Persentase 

waktu proses akreditasi laboratorium penguji <12 bulan 
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Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%.  

Indikator kinerja yang memperoleh capaian lebih dari 100% adalah: 

- Indikator kinerja jumlah laboratorium penguji yang diakreditasi untuk 

pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam 

negeri dan fasilitasi industri : 104,5%. 

Indikator kinerja yang memperoleh capaian capaian kurang dari 100% adalah: 

- Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi 

persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC 

MRA : 95,5% 

- Persentase waktu proses akreditasi laboratorium penguji <12 bulan : 98,94% 

(dari total 301 laboratorium penguji) 

 

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran dimaksud. 

 

1. Indikator Kinerja : Jumlah laboratorium penguji yang diakreditasi untuk 

pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri 

dan fasilitasi industri.  

- Target tahun 2017 adalah 1120 laboratorium.   Realisasi adalah sebanyak 

1170 laboratorium.  Capaian adalah 104,5%. 

- Pada tahun 2016 jumlah laboratorium yang diakreditasi adalah 1077.  Pada 

tahun 2017 jumlah laboratorium yang diakreditasi adalah 1170.  Terdapat 

peningkatan jumlah laboratorium penguji diakreditasi sebanyak 93 

laboratorium (peningkatan 8,7%) dibandingkan realisasi tahun 2016. 

- Peningkatan jumlah laboratorium penguji yang diakreditasi KAN merupakan 

indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan penerapan 

standardisasi dan optimalisasi laboratorium penguji. Untuk itu diperlukan 

berbagai upaya sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dalam penerapan 

standar, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga 

akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional, serta 

pelaksanaan layanan akreditasi laboratorium penguji yang profesional 

sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan. 
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- Saat ini telah digunakan pula program akreditasi online KANMIS yang 

diharapkan proses akreditasi semakin efisien dan pelayanan pelanggan 

dapat ditingkatkan. 

- Efisiensi sumber daya terus ditingkatkan, melalui program online dan 

peningkatan jumlah personel bidang penguji. 

 

2. Indikator Kinerja : Jumlah skema akreditasi yang diakui di tingkat internasional 

melalui APLAC/ILAC MRA  

- Target tahun 2017 adalah 1 skema.   Realisasi adalah sebanyak 1 skema. 

Capaian adalan 100%. 

- Pada tahun 2016 realiasi adalah 1 skema.  Tidak terdapat perubahan 

jumlah skema dibandingkan realisasi tahun 2016. 

- BSN, melalui KAN, telah diterima menjadi signatory member dalam 

kesepakatan saling pengakuan antar badan akreditasi di tingkat regional 

dan internasional melalui APLAC/ILAC Mutual Recognition Arrangement 

(MRA). Perolehan pengakuan tersebut adalah MRA untuk akreditasi 

laboratorium pengujian pada tahun 2001. Selain itu, KAN pada tahun 2015 

mengajukan penambahan lingkup skema akreditasi penyelenggara uji 

profisiensi berdasarkan standar ISO/IEC 17043:2010 dan telah dievaluasi oleh 

Tim Evaluator APLAC MRA pada bulan Juli 2016.  

- Untuk keberlanjutannya, MRA yang telah diperoleh dipelihara melalui 

penerapan ISO/IEC 17011:2011 dalam pelaksanaan akreditasi.  Penerapan 

ini dilaksanakan pada seluruh proses akreditasi laboratoriuim penguji, baik 

untuk akreditasi awal, penambahan ruang lingkup akreditasi, pengawasan 

(surveilen) status akreditasi, maupun akreditasi ulang. 

- Peran aktif di APLAC dan ILAC selalu ditingkatkan. 
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3. Indikator Kinerja: Jumlah skema akreditasi yang dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan  

- Target tahun 2017 adalah 1 skema.   Realisasi adalah sebanyak 1 skema.  

Capaian adalah 100%. 

- Pada tahun 2016 realiasi adalah 1 skema.  Tidak terdapat perubahan 

jumlah skema dibandingkan realisasi tahun 2016. 

 

4. Indikator Kinerja : Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang 

memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan 

APLAC/ILAC MRA  

- Target tahun 2017 adalah 80%.   Realisasi adalah sebanyak 80%.  Capaian 

sebesar 100%. 

- Pada tahun 2016 realisasi agak berbeda kualifikasinya (personel internal dan 

eksternal), sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi 

2016 dan 2017. 

- Jumlah laboratorium penguji meningkat dari tahun ke tahun, demikian pula 

ruang lingkupnya. Untuk dapat memelihara ketersediaan asesor 

laboratorium dalam jumlah dan kualifikasi yang mencukupi, dilaksanakan 

perekrutan asesor baru melalui tahapan pelatihan. Pelatihan ini telah 

dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 -7 April 2017 yang diikuti oleh 25 

orang peserta untuk asesor laboratorium. Materi utama pelatihan adalah 

SNI ISO/IEC 17025:2008 dan materi tambahan terkait dengan persyaratan 

dan pedoman KAN serta ketentuan-ketentuan dari APLAC dan ILAC. 

Berdasarkan penilaian yang obyektif, khususnya melalui ujian dan 

pengamatan keaktifan peserta, semua peserta dinyatakan lulus atau 

memiliki kualifikasi awal yang memadai sebagai calon asesor.  

- Pertemuan asesor dan panitia teknis bidang Laboratorium Penguji 

dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017 di Hotel Sari Pan Pacific dengan 

menitikberatkan pembahasan pada evaluasi titik kritis akreditasi 

laboratorium penguji. Peserta berjumlah sekitar 80 orang. 
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- Pertemuan teknis asesor dilaksanakan di Hotel Sahid pada tanggal 14 

November 2017 terkait perkembangan akreditasi dan perubahan standar 

ISO/IEC 17025. 

- Pertemuan Teknis laboratorium telah dilaksanakan di beberapa tempat : 

- Medan  : 16 Maret 2017 

- Bandung : 12 April 2017 

- Surabaya         : 9 Mei 2017 

- Balikpapan : 3 Agustus 2017 

- Makassar : 15 November 2017 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi terkait perkembangan 

terkini mengenai aturan dan kebijakan serta persyaratan untuk akreditasi 

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi. Peserta pertemuan total adalah 

sekitar 900 peserta, yang sekitar 600 diantaranya adalah berasal dari 

laboratorium penguji. 

- Jumlah laboratorium penguji semakin meningkat dari tahun ke tahun, 

sehingga membutuhkan kualitas dan kuantitas asesor yang meningkat. 

- Efisiensi sumber daya dalam pemenuhan sumber daya manusia eksternal 

yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan 

APLAC/ILAC MRA cukup memadai. 

- Kegiatan lain untuk peningkatan sumber daya manusia juga dilakukan 

terhadap personel bidang akreditasi laboratorium penguji.  Data lengkap 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel III.C. 1 Peningkatan Kompetensi Personel  

Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji 

No  Program Kegiatan  Tempat, 
Tanggal  

 Materi  Jumlah 
Peserta  

1 FGD terkait Refreshmenf 
Validasi Pengujian 

Jakarta, 28 
Februari 2017 

Refreshment Validasi 
penquiian 

22 Peserta 

2 Refreshment SNI ISO 17011 Jakarta, 3 
Maret 2017 

SNI ISO 17011 33 Peserta 

     

3 FGD tekait metode pengujian 
sesuai standar SNI produk 
elektronika dan 
kelistrikan 

Jakarta, 24 
Maret 2017 

Persamaan persepsi 
metode 

pengujian sesuai SNI 
produk 

elektronika dan 
kelistrikan 

26 Peserta 

(termasuk 

personel 

eksternal) 

4 Rapat Pembahasan Teknik 
Asesmen di Lapangan 

Jakarta, 14 Juni 
2017 

Teknik Asesmen 45 Peserta 

5 FGD ISO IEC 17034 Jakarta, 22 
September 

ISO/IEC 17025:2017 
"Certified Refference 

Material" 

22 Peserta 

6 Pelatihan Bidang Mikrobiologi Bogor, Oktober 
2017 

Kegiatan Pengujian 
Bidang Mikrobiologi (E. 

coli, Staphylococcus 
aureus, Salmonella sp. 
pada produk pangan) 

5 Peserta 

7 Pelatihan Bidang Kimia Bogor, Oktober 
dan November 

2017 

Kegiatan Pengujian 
Bidang Kimia (Proximate 
dalam pangan dan Kadar 

logam berat di air 
limbah/pangan) 

11 Peserta 

8 Pelatihan Sistem Manajemen Bogor, Oktober 
2017 

Sistem Manajemen 
Laboratorium Penguji 

2 Peserta 

9 FGD Tehnical Note Ruang 
Lingkup Kima, Sipil/Mekanika, 
Kelistrikan, Mikrobiologi, ruang 
lingkup dan validasi pangan 

Jakarta, 
Oktober dan 
November 

2017 

Technical Note Ruang 
Lingkup: 
1. Kima, 

2. Sipil/Mekanika,            
3. Kelistrikan,                    

4. Mikrobiologi                      
5. Ruang lingkup dan 

@ 10 

Peserta 

(termasuk 

personel 

eksternal) 
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validasi pangan 

10 Sosialisasi Kaji Ulang Dokumen 
Sistem Manajemen Akreditasi 
Dan Pembahasan Aplikasi 
KANMIS 

Belitung, 9-10 
November 

2017 

Audit Internal, KUM, 
Penggunaan Logo ILAC 

MRA, FDIS ISO/IEC 
17025:2017, FDIS 

ISO/IEC 17011:2017, 
KANMIS 

45 Peserta 

13 Evaluasi kebijakan 
pengembangan akreditasi 

Bogor, 27-28 
November 

2017 

Proses adopsi FDIS 
ISO/IEC 17025:2017 dan 

FDIS ISO/IEC 
17011:2017, Proses 

penetapan SNI, 
kebijakan transisi ISO/IEC 

17011:2017, 
penyesuaian 

dokumentasi KAN 
dengan ISO/IEC 

17011:2017 

45 Peserta 

14 FGD ISO IEC 17025 Jakarta, 19 
Desember 

2017 

ISO/IEC 17025:2017 30 Peserta 

-  

 

5. Indikator Kinerja : Persentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

kompetensi (pelaksaan survailen dan reasesmen) laboratorium penguji yang 

diakreditasi  

 

-   Layanan akreditasi laboratorium penguji mencakup pemrosesan permintaan 

asesmen awal (dan penambahan ruang lingkup akreditasi), asesmen ulang 

dan surveilen yang sudah jatuh tempo untuk laboratorium penguji. Proses 

survailen dan reasemen yang dilaksanakan untuk laboratorium penguji pada 

tahun 2017 adalah total 468 laboratorium penguji, dengan rincian sebagai 

berikut:  

-  240 Survailen pertama 

-  201 Survailen ke dua   

-      54 Reakreditasi 
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    Layanan akreditasi pada tahun 2016 tersebut mencapai 95.5% .  

- Realisasi pada tahun 2016 adalah 95,4%.  Pada tahun 2017 terdapat 

peningkatan sebesar 0,1% dibandingkan dengan tahun 2016. 

 

-  Kendala yang dihadapi:  

-  Pengunduran tanggal surveilen oleh laboratorium penguji  

-  Pengunduran/pembatalan tanggal asesmen ulang oleh laboratorium 

penguji  

-  Keterlambatan Sekretariat dalam memproses asesmen ulang dan surveilen 

laboratorium penguji.  

-  Perbaikan adalah mengefektifkan pengendalian proses asesmen ulang dan 

surveilen laboratorium penguji. 

-   Efektifitas sumber daya akan terus ditingkatkan. 

- Fasilitasi peningkatan kompetensi laboratorium penguji untuk 

mempertahankan MRA juga dilakukan diantaranya adalah melalui 

pelaksanaan uji profisiensi pada tahun 2017 dengan komoditi batubara, 

residu pestisida, isolate bakteri (Staphylococcus aureus). Keikutsertaan 

adalah wajib bagi labroatorium penguji diakreditasi yang memiliki lingkup 

akreditasi yang sesuai dengan program uji profisiensi. 

- Program Uji Profisiensi Bidang Laboratorium Penguji, merupakan kegiatan 

untuk memantau kompetensi teknis laboratorium uji yang telah diakreditasi 

dalam melaksanakan pengujian terhadap komoditi tertentu yang diperlukan 

oleh masyarakat melalui uji banding antar laboratorium. Kebijakan ini 

dilaksanakan dengan pengembangan evaluasi kompetensi teknis 

laboratorium melalui penyelenggaraan uji profisiensi (UP) bagi laboratorium 

yang telah diakreditasi. Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji 

melaksanakan Program Uji Profisiensi Bidang Laboratorium Penguji, yaitu 

kegiatan untuk memantau kompetensi teknis laboratorium uji yang telah 

diakreditasi dalam melaksanakan pengujian terhadap komoditi tertentu yang 

diperlukan oleh masyarakat melalui uji banding antar laboratorium. Tahapan 

kegiatan uji profisiensi adalah:  
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o Pembahasan design  

o Pembahasan Program UP  

o Pencetakan & pendistribusian leaflet informasi UP  

o Pembahasan pedoman perhitungan statistik  

o Penyiapan bahan uji terdiri dari  

o Pembahasan desain penyiapan bahan uji oleh penyiap bahan uji  

o Penyiapan bahan uji profisiensi  

o Pembahasan evaluasi data homogenisasi bahan uji oleh Tim UP  

o Distribusi bahan uji ke laboratorium peserta  

o Pembahasan olah data sebagai interim report  

o Distribusi interim report kpd laboratoriuim peserta  

o Pembahasan awal komentar teknis  

o Pembahasan evaluasi dan pelaporan hasil uji profisiensi  

o Pembahasan laporan akhir terdiri dari  

o Pembahasan laporan akhir dan evaluasi  

o Penyusunan laporan akhir Uji Profisiensi  

 

- Laboratorium penyiap bahan uji mempunyai tugas menyiapkan bahan uji 

dan melakukan studi homogenitas dan stabilitas sampel untuk didistribusikan 

kepada peserta uji profisiensi.  Melalui program ini akan diperoleh informasi 

mengenai kompetensi/unjuk kerja laboratorium penguji dalam melaksanakan 

pengujian, khsusnya laboratorium yang telah diakreditasi, sebagai bahan 

masukan pada menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium.  

Program uji profisiensi ini melibatkan tim uji profisiensi dan labroatorium 

penyiap bahan uji.   Tim uji profisiensi terdiri dari para pakar uji profisiensi yang 

bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi 

terimasuk penyiapan protokol uji profisiensi. Laboratorium penyiap bahan uji 

adalah laboratorium yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk 

menyiapkan bahan uji baik secara teknis maupun kompetensi pengujian 

bahan uji yang dibuat. 
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- Program uji profisiensi dan hasil lengkap untuk program uji profisiensi 

laboratorium penguji yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel III.C.2  Program Uji Profisiensi Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji  

Tahun 2017 

No. Program Jumlah 
Peserta 

Hasil/Tindak Lanjut 

1. KAN XX – Batubara 69 95 % memuaskan 

2. KAN XX – Residu Pestisida (Tomat) 17 75 % memuaskan 

3. KAN XX – Isolat Bakteri (Staphyloococus 
aureus) 

79 95 % memuaskan 

 

Hasil lengkap adalah sebagai berikut: 

Tabel III.C.3  Hasil Lengkap Program Uji Profisiensi  

Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji Tahun 2017 

 

Produk -Parameter Total 

Peserta 

Jumlah 

Peserta 

Peserta (Un 

Satis 

factory) 

Peserta  

(Ques 

Tio 

nable) 

Peserta 

(Satis 

Fac 

tory) 

% Peserta 

(Un 

satisfactor

y) 

% Peserta 

(Ques 

Tiona 

ble) 

% Peserta 

(Satis 

factory) 

BATUBARA          

Kadar Abu 69 68 4 4 60 5,9 5,9 88,2 

Kadar Zat Terbang   64 3 2 59 5,8 3,1 92,2 

Total Sulfur   63 2 1 60 3,2 2 95,2 

Nilai Kalori   66 5 4 57 7,6 6,1 86,4 

                  

RESIDU PESTISIDA         

Metidation 17 14 4 2 8 28,6 10,4  57,1 

Malation   11 1 4 6 9,1 36,4 54,5 

Karbofuran   12 4 3 5 33,3 25,0 41,7 

 

                

ISOLAT BAKTERI  

(Staphylocoocus aureus) 

        

Kualitatif 79 79 1 0 78 1,3 0,0 98,7 

Kuantitatif (Vial A) 78 6 4 68 7,7 5,1 87,2 
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Kuantitatif (Vial B) 78 5 8 65 6,4 10,3 83,3 

 

- Laboratorium penguji diakreditasi juga mewakili Indonesia untuk berpartisipasi 

dalam program uji profisiensi APLAC.  Program uji profisiensi APLAC diikuti oleh 

laboratorium di Asia Pasifik.  Terkait hal tersebut maka keikutsertaan 

laboratorium penguji di Indonesia sangat didorong. Hasil lengkap 

keikutsertaan laboratorium Penguji Indonesia di Program Uji Profisiensi APLAC 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel III.C.4  Keikutsertaan Laboratorium Penguji dan Hasilnya dalam Uji 

Profisiensi APLAC Tahun 2017 

No. Program Jumlah 
Peserta 

Hasil/Tindak Lanjut 

1. APLAC PT T101 -- Winding Temperature - Rise 
Test (Resistance Method) 

2 100 % memuaskan 

2. APLAC PT T104 -- Trace Elements in Drinking 
Water 

3 67 % memuaskan 

3. APLAC PT T105 -- Nutritional Elements (Iron 
and Zinc) in Wheat Flour 

4 50 % memuaskan 

4. APEC FSCF PT -- Cadmium in Rice 2 Dalam proses meninjau 
laporan akhir 

5. APLAC T108 - Benzo[a]pyrene in Olive Oil 1 Dalam proses meninjau 
laporan sementara 

 

 

6. Indikator Kinerja : Persentase waktu proses akreditasi laboratorium penguji <12 

bulan 

 

- Pelaksanan layanan akreditasi laboratorium penguji yang profesional, 

khususnya terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi laboratorium 

penguji serta peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan 

pelaksanaan akreditasi laboratorium penguji. Untuk mendukung hal tersebut, 
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telah ditetapkan kebijakan untuk melaksanakan proses layanan akreditasi 

dengan target waktu tidak lebih dari 12 bulan.  

- Target tahun 2017 adalah 100%.  Realisasi 98,94%.  Capaian adalah 98,94%. 

- Sedangkan realisasi pada tahun 2016 adalah 97,01%. Terdapat peningkatan 

persentase waktu proses akreditasi laboratorium penguji < 12 bulan di tahun 

2017 sebesar 2% dibandingkan tahun 2016.  Rincian lengkap adalah sebagai 

berikut: 

Tabel III.C.5  Waktu Proses Akreditasi Laboratorium Penguji 

Proses Akreditasi 

Waktu proses  (dalam %) 

0-6 bulan 6-12 bulan >12 bulan 

Akreditasi awal laboratorium penguji (93 lab) 51,28% 48,72% 0% 

 Re akreditasi laboratorium penguji (149 lab) 48,17% 51,85% 0% 

Penambahan ruang lingkup laboratorium penguji      

(94 lab) 

63,83% 35,11% 1,06% 

 

-  Untuk penambahan ruang lingkup laboratorium penguji, terdapat 1,06% (1 

laboratorium dari total 94 laboratorium) yang waktu prosesnya > 12 bulan.  

Hal ini terjadi karena pada laboratorium tersebut harus dilaksanakan verifikasi 

lapangan akibat terjadi musibah kebakaran yang tidak terduga pada 

laboratorium dimaksud. 

- Kendala utama yang dihadapi adalah: 

- sangat sulitnya memantau pihak luar, dalam hal ini adalah laboratorium 

penguji dan tim asesmen (yang berasal dari luar instansi). 

-  pengunduran tanggal surveilen oleh laboratorium penguji  

-  pengunduran/pembatalan tanggal asesmen ulang oleh laboratorium 

penguji  

-  keterlambatan personel Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji dalam 

memproses asesmen ulang dan surveilen laboratorium penguji.  
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-  Perbaikan adalah mengefektifkan pengendalian proses asesmen ulang dan 

surveilen laboratorium penguji. 

 

III.2  REALISASI ANGGARAN   

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal                            

7 Desember 2016,  pagu anggaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga 

Inspeksi adalah sebesar Rp. 17.761.738.000,- dan realisasi anggaran Pusat 

Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi TA 2017 adalah sebesar Rp. 

17.418.733.256,-, sebesar 98,07%.  

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga 

Inspeksi  TA 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.` 

Tabel III.D 

Pagu dan Realisasi Anggaran  

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi TA 2017 

Dalam rupiah 

Kode Output/Komponen 
2017 % 

Pagu Realisasi  

3554.001 

051 Menyusun kebijakan akreditasi bidang 

laboratorium dan lembaga inspeksi 

921.236.000 847.750.512 92.02 

052 Mengembangkan asesor bidang 

laboratorium dan lembaga inspeksi 

1.729.551.000 1.660.201.305 95.99 

053 Meningkatkan pengakuan regional 

dan internasional terhadap  

543.169.000 540.993.574 99.60 

054 Melaksanakan layanan akreditasi 

laboratorium dan lembaga inspeksi 

8.883.278.000 8.826.191.395 99.36 

3554.002 

051 Menyusun kebijakan penguatan SNSU 493.352.000 428.094.556 86.77 

052 Meningkatkan pengakuan 

internasional terhadap kemampuan 

pengukuran metrologi nasional 

151.903.000 144.497.114 95.12 

053 Mengadakan peralatan standar 

satuan ukuran 

5.039.249.000 4.971.004.800 98.65 

     

 Jumlah 17.761.738.000 17.418.733.256 98.07 
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L 

BAB IV              PENUTUP 

 

 

aporan Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji Tahun 2017 

menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang 

Akreditasi Laboratorium Penguji Tahun 2017 dalam mendukung 

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Akreditasi 

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi. 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Akreditasi 

Laboratorium Penguji Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah 

terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja Bidang Akreditasi 

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.  

Melalui Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji tahun 2015 ini 

telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public 

atas pengolaan anggara dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka 

mencapai visi dan misi BSN.  

 Secara umum dapat disimpulkan bahwa Bidang Akreditasi Laboratorium 

Penguji dapat mencapai target indikator strategis yang telah ditetapkan 

tersebut.  

Pencapaian terhadap indikator strategis tersebut, menunjukkan bahwa 

Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji telah memberikan kontribusi nyata 

dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di 

Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi 

laboratorium penguji.  

Kedepannya efektifitas pemantauan terhadap proses akreditasi akan 

terus ditingkatkan, program KANMIS akan dikembangkan, kompetensi personel 

internal dan eksternal akan ditingkatkan, program uji profisiensi bidang 

akreditasi laboratorium penguji akan lebih diefektifkan, dokumen akreditasi 

bidang akreditasi laboratorium penguji akan senantiasa dipantau dan direview.



2017| Kepala Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji 45 

 

LAMPIRAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 
KEPALA BIDANG AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI 

 

 


