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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

rahmat dan ridhoNya, penyusunan laporan Kinerja Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi, Pusdikmas,  Badan Standardisasi 

Nasional Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. 

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Bidang Pemasyarakatan 

Standardisasi ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban 

atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi 

dan tujuan organisasi. 

Melalui laporan Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2017 ini, dapat 

dilaporkan pencapaian sasaran dan program/kegiatan  Bidang Pemasyarakatan Standardisasi  

yang mendukung  pencapaian Penetapan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan 

Standardisasi tahun 2017. Penetapan Kinerja mengacu pada  Rencana Strategis Pusat 

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Rencana Strategis Kedeputian IPS Tahun 2015-

2019  serta  Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019. 

Laporan KInerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja serta pemicu 

peningkatan kinerja di Bidang Pemasyarakatan Standardisasi. Laporan ini juga sebagai bahan 

evaluasi dalam melakukan kegiatan di tahun berikutnya. 

 

Jakarta,    Januari 2018 

Kepala Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 

 

 

Nur Hidayati 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja 

dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan 

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya 

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Laporan Kinerja Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi, Pusdikmas, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 

Anggaran 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan 

untuk mendukung pencapaian yang tercantum di Rencana Strategis Pusdikmas dan Rencana 

Strategis Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS) BSN Tahun 

2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang mengacu pada Rencana Strategis BSN 

Tahun Anggaran 2015-2019.  

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2017, Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 

mempunyai  6 indikator kinerja yaitu : 

1. Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang memperoleh 

pembinaan penerapan SNI meningkat 800 

2. Pertumbuhan jumlah produsen produk retail nasional yang memperoleh pembinaan 

penerapan SNI 160  

3. Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan penerapan SNI 80 

4. Pertumbuhan jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan kepada 

masyarakat 400  

5. Pertumbuhan jumlah pembinaan untuk mendukung penerapan SNI oleh industri 200 

6. Pertumbuhan jumlah produk retail dalam negeri yang ber-SNI yang dipromosikan 

kepada masyarakat 100 
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Capaian indikator kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi pada 

tahun 2017 adalah :  

1. Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang memperoleh pembinaan 

penerapan SNI meningkat 129.5% 

2. Pertumbuhan jumlah produsen produk retail nasional yang memperoleh pembinaan 

penerapan SNI 440% 

3. Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan penerapan SNI 131.5% 

4. Pertumbuhan jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan kepada masyarakat 

mencapai 103.6% 

5.  Pertumbuhan jumlah pembinaan untuk mendukung penerapan SNI oleh industri 

mencapai 79% 

6. Pertumbuhan jumlah produk retail dalam negeri yang ber-SNI yang dipromosikan 

kepada masyarakat mencapai 123% 

7. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdikmas yang meningkat kompetensinya 

8. Persentase realisasi anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 

9. Persentase pencapaian kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 

10. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal 

11. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal 

 

Penyerapan anggaran tahun 2017 di Bidang Pemasyarakatan Standardisasi adalah  

sebesar Rp. 10.246.759.066  (sepuluh milyar dua ratus empat puluh enam juta  tujuh ratus 

lima puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) atau 98 % dari total pagu Rp 

10.449.361.000  (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam 

puluh satu ribu rupiah) 

Hasil Capaian kinerja diatas, dapat lebih memotivasi Bidang Pemasyarakatan 

Standardisasi untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi terhadap 

kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian Informasi dan 

Pemasyarakatan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional secara Nasional yang pada 

akhirnya dapat berkontribusi dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan 

meningkatkan daya saing industri nasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, Pusat Pendidikan dan 

Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan 

Standardisasi, BSN disusun sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya di bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi. Kegiatan pemasyarakatan standardisasi harus mempunyai 

kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat. Bidang ini harus memberikan edukasi 

kepada masyarakat akan pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas termasuk 

juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam penerapan SNI, menciptakan role 

mode-role model penerap SNI untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi juga mempunyai tugas mempromosikan produk berSNI untuk 

meningkatkan akses pasar produk berSNI. Untuk itu, kegiatan di bidang pemasyarakatan 

standardisasi harus berkesinambungan setiap tahunnya sesuai dengan penetapan rencana 

strategis di Pusdikmas. 

Laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk menyusun dan 

melaksanakan program kegiatan pada tahun 2018 mendatang agar kegiatan di bidang 

pemasyarakatan standardisasi lebih dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan. 

Laporan ini juga bertujuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan di bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi. 

 

1.2 Tugas dan Fungsi 

1. Tugas 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-

I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 137, 
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Bidang pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

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

melaksanakan pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu. 

 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 137, Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, 

rencana dan program di bidang pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu; 

b. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pemasyarakatan standardisasi dan 

jaminan mutu; 

c. pelaksanaan kegiatan dan pengembangan promosi standardisasi dan jaminan mutu 

dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat; 

d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam promosi 

standardisasi dan jaminan mutu. 

1.3 Struktur Organisasi Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2016 Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi memiliki personil sebanyak 14 orang, terdiri dari 1 orang 

Eselon III, 3 orang Eselon IV, 10  orang staf dengan rincian sesuai struktur organisasi berikut: 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 
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(1 org Es IV, 
7  org staf) 
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MASYARAKAT 

 
 

(1 org Es IV, 
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1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel Pusdikmas 

Tabel 1 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan 

No JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN ∑ Total 

S3 S2 S1 S0 SMA 

1. Eselon III - - 1 - - 1 

3. Eselon IV  1 2 -  3 

4. Fungsional 
Widyaiswara 

- - 1 - - 1 

5. Staf - - 9 - - 9 

 ∑ Total  1 13 - - 14 

 

Jumlah personel aktif di bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi pada tahun 

2017 tidak mengalami penambahan dari 

tahun sebelumnya, dan ada 3 orang 

personel di Subid Promosi yang tugas 

belajar di luar negeri yaitu Daya Aruna B, 

Dentino Aji Sasmita dan Umu Kusnawati 

yang melanjutkan S2. Sehingga Subid 

Promosi yang harusnya 6 tinggal 3 orang 

JFU yang melaksanakan tugas. 

1.5 Anggaran 

Untuk merealisasikan kegiatan agar terwujudnya output dan outcome yang diharapkan, 

maka Bidang Pemasyarakatan Standardisasi dialokasikan anggaran APBN 2017 sebesar Rp. 

10.449.361.000,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam 

puluh satu ribu rupiah) dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar  Rp. 

10.246.759.006,- (sepuluh milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh 

sembilan ribu enam rupiah) dengan prosentase realisasi sebesar 98%. 
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1.6 Sistematika Penyajian 

Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi tahun 

2017 disusun dengan kerangka sebagai berikut: 

 
a. Bab I. Pendahuluan. 

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, komposisi dan 

kualifikasi pendidikan personel sumber daya manusia, serta sistematika laporan. 

b. Bab II. Perencanaan Kinerja 

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja 

Pusat  Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2017. 

c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja 

Bagian ini menguraikan tentang pencapaian kinerja, analisis capaian kinerja dan 

akuntabilitas keuangan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 

2017. 

d. Bab IV. Penutup 

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1 Perencanaan Strategis 

Visi PUSDIKMAS  

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berorientasi Standar ” 

 

Untuk mencapai visi tersebut , Pusdikmas mempunyai misi yaitu: 

 

Misi 

Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang Standardisasi dan penilaian 

kesesuaian. 

 

Untuk mendukung Visi tersebut, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 

mempunyai : 

Tujuan  

a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan penilaian 

kesesuaian 

b. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain 

kesesuaian 

c. Mewujudkan  kompetensi sumber daya manusia yang profesional di bidang 

standardisasi dan penilaian kesesuaian 

 

Sasaran  

Sasaran strategis Pusdikmas adalah meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan 

berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian  serta meningkatnya 

persepsi masyarakat terhadap standardisasi. 
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Kebijakan  

 

1. Penetapan program Pengembangan sistem diklat yang berorientasi pada upaya 

peningkatan infrastruktur mutu yang mengacu pada standar  

2. Penetapan program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang 

standardisasi dan penilaian kesesuaian 

3. Penetapan program pemasyarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian  

4. Penetapan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi 

dan penilaian kesesuaian 

 

Kegiatan 

Untuk mendukung visi dan misi serta sasaran strategis,  Pusat Pendidikan dan 

Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai satu kegiatan yaitu Pendidikan dan 

Pemasyarakatan Standardisasi yang di dukung oleh 2 Bidang yaitu Bidang Pemasyarakatan 

Standardisasi dan bidang Diklat Standardisasi. Di Bidang Pemasyarakatan Standardisasi terdiri 

dari beberapa komponen kegiatan yang meliputi : 

1. Membuat Materi Promosi 

2. Melakukan Promosi Substansi Standar Nasional Indonesia kepada Pelaku Usaha dan 

Lembaga Penilaian Kesesuaian 

3. Melakukan Edukasi Publik di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Melalui 

Media Massa 

4. Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian 

5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Promosi Standar Nasional Indonesia 

6. Melakukan Fasilitasi Pembinaan Partisipasi Dalam Pengembangan Standar Nasional 

Indonesia 

7. Melakukan Pembimbingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi Standar Nasional 

Indonesia Kepada Usaha Mikro Kecil 

8. Memberikan Apresiasi Kepada Penerap Standar Nasional Indonesia Yang Berkinerja Baik 

9. Melakukan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Internasional 

 

Target pencapaian Bidang Pemasyarakatan untuk mendukung sasaran PUSDIKMAS, dengan 

indikator kinerja, dan target pencapaian sampai tahun 2019 dapat dilihat di Tabel 2. 
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Tabel 2 Sasaran Strategis,  Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pencapaian Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2017 – 2019 

SASARAN INDIKATOR KINERJA Satuan 

Target 

2017 2018 2019 

Customer Perspectives  

1 
  
  

Meningkatnya 
penerapan SNI 
oleh pemangku 
kepentingan 
  
  

1 Pertumbuhan jumlah 
produsen produk unggulan 
nasional yang memperoleh 
pembinaan (pendidikan, 
pelatihan, konsultansi, 
pemasyarakatan) 
penerapan SNI 

produsen 160 100 225 

2 Pertumbuhan jumlah 
produsen produk retail 
dalam negeri yang 
memperoleh pembinaan 
(pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, 
pemasyarakatan) 
penerapan SNI 

produsen 80 80 120 

3 Pertumbuhan jumlah 
industri yang memperoleh 
pembinaan (pendidikan, 
pelatihan, konsultansi, 
pemasyarakatan)  
penerapan SNI 

industri 800 600 800 

Internal Process Perspectives  

2 Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas 
pengembangan 
SNI 

4 Jumlah SNI yang digunakan 
sebagai dasar pembinaan 
(pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, 
pemasyarakatan)  kepada 
masyarakat 

SNI 400 200 400 

3 
  

Meningkatnya 
budaya mutu 
  

5 Jumlah pembinaan 
(pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, 
pemasyarakatan) untuk 
mendukung penerapan SNI 
oleh industri 

jumlah 
pembinaan 

200 150 200 

6 Pertumbuhan produk retail 
dalam negeri ber-SNI yang 
dipromosikan kepada 
masyarakat 

produk  100 110 120 

Learning and Growth Perspectives  
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4 Meningkatnya 
kinerja sistem 
pengelolaan 
anggaran, 
sumber daya 
manusia, tata 
kelola dan 
organisasi 
Pusdikmas yang 
profesional  

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

% 100 100 100 

8 Realisasi anggaran 
Pusdikmas 

% >95 >95 >95 

9 Persentase pencapaian 
kinerja Pusdikmas 

% 90 95 95 

10 Persentase implementasi RB 
BSN sesuai dengan tugas 
dan fungsi Pusdikmas 

% 75 75 80 

 

Bidang Pemasyarakatan Standardisasi juga mendukung Indikator Kinerja Utama untuk 

Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, dengan indikator kinerja dan 

target pencapaian sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut: 

Tabel 3 Sasaran Strategis,  Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi untuk mendukung IKU Deputi IPS Tahun 2017 – 2019 

SASARAN INDIKATOR KINERJA 
   Satuan 

2017 2018 2019   

Stakeholder Perspectives  

1 Terwujudnya daya 
saing produk 
berstandar 

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

5 20  20 % 

    2 Persentase pertumbuhan jumlah 
jenis produk ber SNI di pasar retail 

5 30  30 % 

Customer Perspectives  

2 Meningkatnya 
penerapan SNI oleh 
pemangku 
kepentingan 

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

10 20 20 % 

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

10 30  40 % 

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

10 20  30 % 

Internal Process Perspectives  

4 Meningkatnya 
budaya mutu 

7 Tingkat persepsi masyarakat 
terhadap SNI 

80  80 82 angka 
index 
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Learning and Growth Perspectives  

5 Meningkatnya 
kinerja sistem 
pengelolaan 
anggaran, sumber 
daya manusia, tata 
kelola dan 
organisasi Deputi 
IPS yang profesional  

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

100 100 100 % 

  9 Realisasi anggaran Deputi IPS >95 >95 >95 % 

  10 Persentase implementasi RB BSN 
sesuai dengan tugas dan fungsi 
lingkup Deputi IPS 

75 80  90 % 

 

2.2 Penetapan Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan 

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima 

amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan 

amanah/tanggungjawab/kinerja.   Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu 

janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan 

langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan 

diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan demikian, penetapan kinerja ini 

menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima 

amanah dan pada khir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian 

terhadap pejabat tersebut.  

Adapun tujuan penetapan kinerja adalah: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi  dan  supervisi  atas kemajuan  

kinerja; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Penetapan target kinerja 2017 Bidang Pemasyarakatan Standardisasi mengacu kepada 

penetapan kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 2017. Untuk 

itu penetapan kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi  tertuang dalam tabel 4. 
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Tabel 4 Penetapan target kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi untuk 

mendukung penetapan kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 

Tahun 2017 

SASARAN INDIKATOR KINERJA Satuan 
 

Target 

Customer Perspectives  

1 
  
  

Meningkatnya 
penerapan SNI oleh 
pemangku kepentingan 
  
  

1 Pertumbuhan jumlah produsen produk 
unggulan nasional yang memperoleh 
pembinaan (pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, pemasyarakatan) penerapan 
SNI 

produsen 200 

2 Pertumbuhan jumlah produsen produk 
retail dalam negeri yang memperoleh 
pembinaan (pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, pemasyarakatan) penerapan 
SNI 

produsen 100 

3 Pertumbuhan jumlah industri yang 
memperoleh pembinaan (pendidikan, 
pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan)  
penerapan SNI 

industri 1000 

Internal Process Perspectives 

2 Meningkatnya kapasitas 
dan kualitas 
pengembangan SNI 

4 Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar 
pembinaan (pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, pemasyarakatan)  kepada 
masyarakat 

SNI 500 

3 
  

Meningkatnya budaya 
mutu 
  

5 Jumlah pembinaan (pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, pemasyarakatan) untuk 
mendukung penerapan SNI oleh industri 

jumlah 
pembinaan 

300 

6 Pertumbuhan produk retail dalam negeri 
ber-SNI yang dipromosikan kepada 
masyarakat 

produk 100 

Learning and Growth Perspectives  

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

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

% 100 

8 Realisasi anggaran Pusdikmas % >95 

9 Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas % 90 

10 Persentase implementasi RB BSN sesuai 
dengan tugas dan fungsi Pusdikmas 

% 75 
 

11 Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan 
pembinaan (pendidikan, pelatihan, 
konsultasi) BSN(skala 1-100) 

nilai 85 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Pencapaian Kinerja 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik.  Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemasyarakatan 

Standardisasi tahun 2017 seperti dalam Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5 Pencapaian Kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2017 

SASARAN INDIKATOR KINERJA Satuan 

 
Target 

 
Capaian 

Prosentase 
pencapaian 

terhadap 
target 

Customer Perspectives    

1 
  
  

Meningkatnya 
penerapan SNI 
oleh pemangku 
kepentingan 
  
  

1 Pertumbuhan jumlah 
produsen produk unggulan 
nasional yang memperoleh 
pembinaan (pendidikan, 
pelatihan, konsultansi, 
pemasyarakatan) 
penerapan SNI 

produsen 160 145 90 % 

2 Pertumbuhan jumlah 
produsen produk retail 
dalam negeri yang 
memperoleh pembinaan 
(pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, 
pemasyarakatan) 
penerapan SNI 

produsen 80 400 500 % 

3 Pertumbuhan jumlah 
industri yang memperoleh 
pembinaan (pendidikan, 
pelatihan, konsultansi, 
pemasyarakatan)  
penerapan SNI 

industri 800 1089 136% 

Internal Process Perspectives    
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2 Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas 
pengembangan 
SNI 

4 Jumlah SNI yang digunakan 
sebagai dasar pembinaan 
(pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, 
pemasyarakatan)  kepada 
masyarakat 

SNI 400 392 98% 

3 
  

Meningkatnya 
budaya mutu 
  

5 Jumlah pembinaan 
(pendidikan, pelatihan, 
konsultansi, 
pemasyarakatan) untuk 
mendukung penerapan SNI 
oleh industri 

jumlah 
pembinaan 

300 306 102% 

6 Pertumbuhan produk retail 
dalam negeri ber-SNI yang 
dipromosikan kepada 
masyarakat 

produk  100 123 123% 

Learning and Growth Perspectives    

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

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

% 100 100 100% 

8 Realisasi anggaran 
Pusdikmas 

% >95 97 102.1% 

9 Persentase pencapaian 
kinerja Pusdikmas 

% 90 90 95 

10 Persentase implementasi 
RB BSN sesuai dengan tugas 
dan fungsi Pusdikmas 

% 75 
 

75 80 

11 Tingkat kepuasan pelanggan 
atas layanan pembinaan 
(pendidikan, pelatihan, 
konsultasi) BSN(skala 1-100) 

nilai 85 
 

85 87 

 

Indikator 1 
Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional (PUN) yang 

memperoleh pembinaan penerapan SNI 

 

Pemerintah telah menetapkan 10 produk ekspor unggulan nasional dan turunannya 

yang meliputi produk udang, kopi, minyak Kelapa Sawit, kakao, karet dan produk Karet, tekstil 

dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, komponen kendaraan bermotor dan furniture. 

Untuk mendukung itu, pada tahun 2017, BSN melakukan kegiatan pembinaan penerapan SNI 

kepada pelaku usaha produk unggulan nasional melalui kegiatan promosi, edukasi, 

konsultansi dan pembimbingan penerapan SNI. Tahun 2017, dari 10 produk PUN baru 6 
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produk yang menjadi target pembinaan yaitu produk kopi, olahan kakao, karet dan produk 

karet, tektil dan produk tesktil, alas kaki, serta elektronika. 

Pada tahun 2017, capaian indikator kinerja untuk pertumbuhan jumlah produsen 

produk unggulan nasional yang memperoleh pembinaan penerapan SNI 145 produsen dari 

target 160 produsen PUN (atau 90 %). Indikator kinerja untuk pertumbuhan produsen PUN 

yang mendapat pembinaan penerapan SNI tidak tercapai dikarenakan ada satu kegiatan 

edukasi SNI Kopi yang akan diselenggrakan pada saat hari Kopi sedunia kerjasama dengan 

partner tidak jadi diselenggarakan karena alasan teknis. Kegiatan Hari Kopi Sedunia tetap 

diselenggarakan kerjasama dengan KLT Palembang, namun jumlah industri yang hadir tidak 

sesuai yang diharapkan. Beberapa kegiatan pembinaan penerapan SNI kepada produsen PUN 

terlihat dalam Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan penerapan SNI Kopi kepada UMKM Produk Kopi bubuk dari produsen di Palembang 

yang menjadi target pembinaan penerapan SNI 

 
 

Edukasi substansi SNI Kopi di Palembang Produk olahan coklat produsen di Palu yang 

menjadi target pembinaan penerapan SNI 
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Produsen alas kaki dari Sidoarjo yang menjadi 

target pembinaan penerapan SNI 

Produsen Batik di Semarang yang menjadi target 

pembinaan penerapan SNI 

Gambar 2 Kegiatan Pembinaan penerapan SNI kepada produsen PUN baik melalui 

kegiatan promosi, workshop dan bimbingan penerapan SNI 

 

 

Indikator 2 
Pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri yang 

memperoleh pembinaan penerapan SNI 

 

Selain kepada produsen Produk Unggulan Nasional (PUN), BSN juga mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pembinaan penerapan SNI kepada produsen retail. Produk retail 

adalah produk yang  pemasarannya melalui aktivitas yang melibatkan penjualan barang 

secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Contoh jenis 

produk retail yang menjadi target pembinaan penerapan SNI adalah produk pakaian bayi, 

mainan anak, kopi, olahan cokelat, batik, produk olahan ikan seperti naget, pempek, bakso 

ikan, otak dll.  Pembinaan penerapan SNI kepada produsen retail dilakukan dari yang sifatnya 

awareness melalui seminar, workshop kepada produsen retail dan sampai dengan tahap 

pembimbingan penerapan SNI kepada produsen retail khususnya pelaku UMKM (seperti 

dalam Gambar 3). 

Capaian indikator kinerja pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri 

yang memperoleh pembinaan penerapan SNI pada tahun 2017 sebanyak 400 produsen retail. 

Capaian ini melebihi target yang diharapkan yaitu 80 produsen. Sehingga capaian mencapai 

500 %. Melihat hasil ini perlu dievaluasi dari target jumlah produsen retail yang ditetapkan, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
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mengingat pembinaan kepada produsen lebih banyak ke produsen retail, sehingga untuk 

penetapan kinerja tahun 2018, rencana target perlu menjadi dievaluasi.  

  

Pembinaan penerapan SNI kepada produsen retail 

pempek di Palembang 

Produsen produk retail papa pia Bogor 

yang menjadi salah satu target 

pembinaan penerapan SNi 

  
Talkshow diskusi manfaat penerapan SNI kepada 

produsen retail yang sebagian besar merupakan 

produsen makanan di Makassar 

Sosialisasi pentingnya penerapan SNI 

kepada produsen retail di Kupang 
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Workshop SNI kepada produsen retail di Bekasi Pembimbingan penerapan SNI 

kepada produsen batik 

Gambar 3 Produsen Produk Retail yang memperoleh pembinaan penerapan SNI Tahun 

2017 

 

Indikator 3 
Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan penerapan 

SNI 

 

Standardisasi saat ini menjadi elemen penting dalam perdagangan. SNI menjadi salah 

satu acuan industri untuk meningkatkan daya saing produknya. Untuk itu, menjadi tugas BSN 

untuk melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha. Pembinaan penerapan SNI 

ini dilakukan melalui pemasyarakatan standardisasi, promosi SNI, konsultansi dan 

pembimbingan penerapan SNI. Setiap tahun, BSN menetapkan rata-rata 500 SNI yang harus 

disosialisasikan kepada pelaku usaha dan masyarakat.  Memahami dan menerapkan SNI tentu 

tidak mudah bagi pelaku usaha, untuk itu BSN juga melakukan pembimbingan dalam 

penerapan SNI terutama kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Target jumlah 

industri yang memperoleh pembinaan penerapan SNI pada tahun 2017 adalah 800 industri. 

Capaian untuk indikator kinerja ini melebihi dari target yaitu 1039 atau 136 %.  

Capaian yang tinggi ini tentu karena BSN saat ini sudah ada kantor layanan teknis di 2 

wilayah. Sehingga dengan adanya KLT ini pelaku industri di daerah semakin banyak yang 

memperoleh pembinaan penerapan SNI. Disamping itu, saat ini standardisasi menjadi 

kebutuhan bagi pelaku industri, sehingga semakin banyak permintaan dari beberapa 

pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan sosialisasi maupun pembimbingan 

penerapan SNI. Jangkauan kegiatan pembinaan penerapan SNI kepada industri ini meliputi 
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pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi dan NTT. Kedepan jangkauan wilayah 

pembinaan penerapan SNI tidak hanya di Jawa namun lebih ke luar Jawa khususnya wilayah 

Indonesia Timur. Gambar 4 di bawah ini adalah beberapa contoh kegiatan pembinaan 

penerapan SNI kepada industri 

Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui 
sosialisasi SNI di bidang energi terbarukan di Jakarta 

Pembinaan penerapan SNI kepada industri AMDK 
di Palembang  

Pembinaan penerapan SNI kepada industri 

melalui Sosialisasi SPK dan SNI Award di Jakarta 

Pembinaan penerapan SNI kepada industri 

melalui konsultansi di Surabaya 

  

Pembinaan penerapan SNI melalui 
pendampingan kepada industri 

Pembinaan penerapan SNI melalui seminar 
kepada industri jasa pariwisata di Palembang 

 
Gambar 4 Industri nasional yang memperoleh pembinaan penerapan SNI tahun 2017 
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Indikator 4 
Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan kepada 

masyarakat 

 

Sampai dengan tahun 2017, BSN sudah menetapkan SNI sebanyak........SNI. Untuk itu, 

BSN melalui Pusdikmas mempunyai tugas untuk memperomosikan SNI ini kepada masyarakat 

dan memberikan edukasi/pembinaan dalam penerapannya, termasuk juga memberikan 

edukasi kepada masyarakat akan pentingnya SNI. Dari sekian ribu SNI yang ada, pada tahun 

2017, bidang Pemasyarakatan Standardisasi ditargetkan sebanyak 400 SNI sebagai dasar 

dalam pembinaan penerapan SNI kepada masyarakat. Capaian indikator kinerja untuk Jumlah 

SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan kepada masyarakat di tahun 2017 mencapai 

392 SNI atau  98 % dari target. 

Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan promosi SNI dan manfaat SNI (baik melalui 

media cetak, elektronik maupun dalam bentuk seminar, kampanye massal dan konsultansi 

SNI), edukasi substansi SNI kepada pelaku usaha, dan pembimbingan penerapan SNI. SNI yang 

dijadikan acuan dalam pembinaan penerapan SNI melalui pendampingan kepada pelaku 

usaha berjumlah 75 SNI baik SNI yang terkait pangan maupun non pangan yang terdiri 5 SNI 

tentang sistem manajemen dan 70 SNI produk. Sedangkan sisanya 317 SNI disebarluaskan 

kepada masyarakat melalui  seminar, workshop, konsultasi SNI, dan melalui media massa. SNI 

yang dijadikan pembinaan penerapan SNI meliputi SNI baru maupun SNI lama. SNI baru 

disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial dan belum bersifat mendalam ke 

substansi SNI, namun untuk beberapa SNI prioritas dilakukan melalui workshop atau 

pelatihan, seperti ditetapkannya SNI ISO 17015:2017 sehingga harus segera dikomunikasikan 

kepada penerap/laboratorium. Gambar 5 di bawah ini adalah contoh promosi SNI baru yang 

disebarkan melalui media sosial. 
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Gambar 5 Infografis untuk mempromosikan SNI yang baru ditetapkan oleh BSN kepada 

publik melalui media sosial 

 

Capaian indikator kinerja yang masih 98% perlu mendapat perhatian untuk kegiatan 

pemasyarakatan standardisasi tahun 2018. Indikator kinerja ini tidak tercapai karena 

pembinaan penerapan SNI melalui pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha yang 

ditargetkan 100 SNI tidak tercapai hanya 75 SNI dari 109 pelaku usaha yang dibina. Untuk itu, 

diharapkan tahun 2018, sebaran jenis produk semakin luas sehingga SNI yang dijadikan acuan 

pembinaan dapat tercapai target yang diharapkan. Upaya ini dilakukan dengan 
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menyebarluaskan kepada publik, program pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha 

sehingga keberminatan pelaku usaha untuk menerapkan SNI semakin luas jangkauannya. 

Indikator 5 Jumlah pembinaan untuk mendukung penerapan SNI oleh industri 

1 

Capaian Indikator kinerja jumlah pembinaan untuk mendukung penerapan SNI oleh 

industri tahun 2017 mencapai 214 pembinaan atau 107 %. Capaian ini hasil dari kegiatan 

pembinaan penerapan SNI melalui pendampingan kepada pelaku usaha sebanyak 109 pelaku 

usaha. Yang terdiri dari pelaku usaha sektor pangan sebanyak 65 pelaku usaha dan 44 pelaku 

usaha non pangan. Sebaran pembinaan kepada pelaku usaha melalui bimbingan dalam 

penerapan SNI seperti dalam Gambar 6 di bawah ini. 

 

Gambar 6 Sebaran jumlah  pembinaan penerapan SNI melalui pembimbingan kepada 

pelaku usaha per propinsi 

Berdasarkan 109 pelaku usaha yang mendapat bimbingan penerapan SNI di tahun 2017, 

ada 10 pelaku usaha yang berhasil mendapat sertifikat SNI, atau 9 % dari total yang dibina. 
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Daftar UMKM binaan yang memperoleh sertifikat SNI pada tahun 2017 disebutkan pada Tabel 

6 di bawah ini. 

Tabel 6 Daftar UMKM yang sudah mendapatkan Sertifikat SNI dan dalam proses sertifikasi 

NO NAMA KOTA PRODUK SNI 

1 UD Tri Sakti 

(Larissa) 

Tegal Bola Bulu 

Tangkis  

SNI 12-2178-1991  Bola bulu tangkis 

plastik ,  SNI 06-0775-1989  Kulit bola 

bulu tangkis 

2 Kelompok Usaha 

Taman Griya 

Tabanan Keripik Belut SNI 7687.1:2013 Keripik belut - 

Bagian 1, 2,3 : Spesifikasi, 

Persyaratan bahan baku, Penanganan 

dan pengolahan 

3 CV. Abien Naya 

(Naya Slime) 

Tangerang Mainan Anak SNI ISO 8124-1:2010 - Keamanan 

mainan - Bagian 1, 2, 3: Aspek 

keamanan yang berhubungan dengan 

sifat fisis dan mekanis, Sifat mudah 

terbakar, Migrasi unsur tertentu 

EN 71-5 Ftalat 

4 BDS Snack Balikpapan Amplang ikan SNI 7762:2013   Amplang Ikan 

5 Mina Food Rembang Naget Ikan SNI 7758:2013 Naget Ikan 

6 CV. Alang-alang 

Tumbuh Subur 

Boyolali Abon ikan SNI 7690.1:2013 Abon ikan – Bagian 

1, 2, 3: Spesifikasi, Persyaratan bahan 

baku, Penanganan dan pengolahan 

7 PT Marel Sukses 

Pratama (Lucky 

Cla) 

Yogyakarta Pakaian Bayi SNI 7617:2010 Tekstil-Persyaratan zat 

warna azo dan kadar formaldehida 

pada kain untuk pakaian bayi dan 

anak 

8 PT Arindo 

Gamentama 

Semarang Pakaian Bayi SNI 7617:2010 Tekstil-Persyaratan zat 

warna azo dan kadar formaldehida 

pada kain untuk pakaian bayi dan 
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(PinPen Pun) anak 

9 PT Indomina Cipta 

Agung 

Kendal Abon dan 

kerupuk ikan 

SNI 7690.1:2013 Abon ikan – Bagian 

1, 2, 3: Spesifikasi, Persyaratan bahan 

baku, Penanganan dan pengolahan 

10 CV Eltisyah Makassar Otak2, Siomay SNI 7756:2013 Siomay ikan 

 

Sedangkan 19 pelaku UMKM masih dalam tahap penilaian oleh lembaga sertifikasi SNI 

(17 %) seperti dalam tabel 7. Sedangkan 5 UMKM tidak dilanjutkan pembimbingannya oleh 

BSN dan diserahkan kembali pembinaannnya kepada pembina UMKM di daerah, karena 

belum terpenuhinya persyaratan dasar sesuai standar keamanan pangan dan SNInya ada 

yang sedang dalam tahap perumusan/belum ada. Sedangkan UMKM yang SNI produknya 

belum ada LPKnya paralel dipersiapkan penambahan ruang lingkupnya dibantu oleh unit lain 

di BSN. Sebanyak 54 UMKM akan dilanjutkan pembinaannya pada tahun 2018.  

Tabel 7 Daftar UMKM yang sedang dalam proses penilaian oleh lembaga sertifikasi 

produk 

No Nama UMKM Produk Kota 

1.  
Rumah Tempe Indonesia  
(RTI Kopti Kab. Bogor) 

Tempe Bogor 

2.  UD. Pendekar Tempe Sakti (Hienak) Tempe Surabaya 

3.  Pempek Tince Pempek Palembang 

4.  Pempek Honey Pempek Palembang 

5.  Pempek Rizky Pempek Palembang 

6.  UMKM Biskuit Montis Biskuit Tangerang 

7. 7 Kopi PD Sahang Kopi Palembang 

8.  Kopi tunggu tubang Palembang Kopi Palembang 

9. 9 Mutiara Hasta Batik Semarang 
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10.  Batik Semarang 16 Batik Semarang 

11.  Zie Batik Batik Semarang 

12.  UKM Sri Lestari -  Allussan Batik Yogyakarta 

13.  Chipsy Siomay Siomay Jakarta 

14.  CV. Bagus Agriseta Mandiri Sari buah Malang 

15.  Hj. Mbok Sri Bawang Goreng Palu 

16.  Rumah Cobek Bandeng Presto Tangerang 

17.  CV. Tesena Inovindo (Tesena) Alkes Jakarta 

18.  CV. Carita Niaga (Mojo) Sepatu pengaman Mojokerto 

19.  Bintan Snack Millenium Kerupuk Ikan 
Tanjung 
Pinang 

 

Perbandingan jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mendapat sertifikasi 

SNI seperti dalam Gambar 7 di bawah ini. 

Perbandingan jumlah UMKM yang dibina dan mendapat sertifikasi SNI Tahun 2015-2017 

 

Gambar 7 Grafik perbandingan jumlah UMKM yang dibina dan mendapat sertifikasi SNI 

 

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa prosentase UMKM yang mendapat sertifikasi 

SNI mengalami penurunan dari 11 % ke 9 %. Menjadi permasalahan utama dalam pembinaan 

UMKM ini adalah, ketersediaan waktu pembina BSN dalam melakukan pendampingan 
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penerapan SNI ke UMKM. Untuk ke depannya kebutuhan pembina daerah yang mampu 

membimbing UMKM sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang dilakukan BSN sangat 

diperlukan baik dari instansi pembina dinas terkait, komunitas maupun perguruan tinggi. 

Kegiatan pembinaan penerapan SNI yang diselenggarakan Pusdikmas selain 

pembimbingan, sebanyak 105 kegiatan dilakukan melalui seminar, workshop, pelatihan, 

promosi SNI melalui media sosial, digital, media TV, Radio, media tercetak dan media cetak. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya 

penerapan SNI. Gambar 8 di bawah ini merupakan beberapa kegiatan pembinaan penerapan 

SNI. 

 

 

Pembinaan penerapan SNI kepada publik melalui 

kampanye massal 

Pembinaan penerapan SNI kepada pelaku 

usaha melalui klinik SNI 

  

Pembinaan penerapan SNI kepada publik melalui  

media sosial 

Pembinaan penerapan SNI kepada 

industri melalui promosi SNI di ruang 

publik 
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Pembinaan penerapan SNI melalui pendampingan 

kepada industri 

Pembinaan penerapan SNI melalui media 

tercetak 

Gambar 8 Kegiatan pembinaan penerapan SNI yang dilakukan sepanjang tahun 2017 

 

Indikator 6 
Pertumbuhan produk retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan 

kepada masyarakat 

 

Masyarakat selaku konsumen harus diberikan pemahaman akan manfaat produk 

berSNI. Tidak mudah untuk mencari produk berSNI di pasar, di samping itu konsumen juga 

belum banyak yang tahu apa saja produk berSNI tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya 

promosi dan edukasi kepada masyarakat apa saja produk berSNI yang di pasar retail. Promosi 

produk dalam negeri berSNI juga selain dalam upaya meningkatkan keberterimaan produk 

tersebut di pasar pada akhirnya untuk meningkatkan daya saing produk berSNI tersebut di 

pasar retail. 

Promosi produk retail dalam negeri yang berSNI dilakukan melalui media sosial dan 

pameran produk berSNI. Capaian indikator kinerja untuk pertumbuhan produk retail sebesar 

123 produk (123%). Dengan capaian ini diharapkan produk berSNI dapat lebih diterima oleh 

pasar sehingga pelaku usaha mempunyai keuntungan yang meningkat. Gambar 9 di bawah ini 

adalah produk retail dalam negeri berSNI yang sudah dipromosikan kepada masyarakat 
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Gambar 9 Produk retail ber-SNI yang telah dipromosikan selama tahun 2017 

 

  

Produk Mainan anak Naya Slime Produk Bakso Eltisyah 

  

Produk keripik belut berSNI 

 

 

 

 

 

 

Produk peralatan batik berSNI 

Produk makanan beku bola ikan 

 

 

 

 

 

 

Produk pakaian anak berSNI 
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Indikator 7 
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Pemasyarakatan 

Standardisasi yang meningkat kompetensinya 

Indikator kinerja untuk aparatur sipil negara di lingkungan Pusdikmas yang 

meningkat kompetensinya tercapai 100 persen. Total pegawai di Bidang Pemasyarakatan 

Standardisasi sebanyak 14 orang, semuanya sudah diberikan pelatihan baik yang sifatnya 

pengenalan maupun keahlian.  

Indikator 8 Realisasi Anggaran Bidang Pemasyarakatan 

 

Penyerapan anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2017 adalah  sebesar 

Rp. 10.246.759.066  (sepuluh milyar dua ratus empat puluh enam juta  tujuh ratus lima puluh 

sembilan ribu enam puluh enam rupiah) atau 98 % dari total pagu Rp 10.449.361.000  

(sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu 

rupiah). Dengan demikian, capaia realisasi anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 

melebihi darin target yang diharapkan. 

 

Indikator 9 Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas 

 

Presentase pencapaian kinerja Pusdikmas mencapai 125 persen dari target yang ditetapkan 

sebanyak 90 %.  Capaian ini diharapkan dirasakan manfaatnya oleh stakeholder standardisasi 

dan keberadaan BSN sebagai besar peranannya di mata masyarakat. Dengan capaian ini juga 

diharapkan pelaku usaha semakin banyak menyadari akan pentingnya penerapan SNI dan 

konsumen semakin cerdas untuk memilih produk berSNI. Disamping itu daya saing pelaku 

UMKM Indonesia semakin meningkat sehingga bisa berjaya di pasar nasional dan global. 

 

Indikator 10 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal 

Dalam pengawasan birokrasi terdiri dari 2 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal 
dan pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal merupakan proses pengawasan yang 
dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Pada tahun anggaran 2016, tidak ada 
temuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemasyarakatan Stadandardisasi. 
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Indikator 11 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal 

Pengawasan internal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintah 
dalam hal ini adalah pihak inspektorat. Pada tahun 2017 ada beberapa temuan internal yang 
sudah tindaklanjuti, oleh penanggungjawab kegiatan sehingga capaian tindaklanjut atas hasil 
pengawasan internal adalah 100%. 

 

Indikator 12 
Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi 

Pusdikmas 

 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan 
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup 
mindset dan cultural set, penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen 
sumber daya manusia (SDM) aparatur, penataan tata laksana, penataan peraturan 
perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, dan 
akuntabilitas kinerja. Rencana aksi RB yang terkait dengan Pusdikmas yaitu: 

a. Memastikan Hasil Audit Internal telah ditindaklanjuti seluruhnya dan 
Mempertahankan opini WTP setiap tahun.  
Jumlah temuan di bidang pemasyarakatan standardisasi sudah ditindaklanjuti. 

b. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada aduan masyarakat.  
Aduan masyarakat dilakukan melalui media sosial dan WA Info SNI. Aduan dalam hal 
pelayanan publik langsung ditindaklanjuti oleh unit teknis terkait. 

c.  Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada hasil survey eksternal kualitas 
pelayanan.  

 
Dari 6 rencana aksi 5 diantaranya telah dilaksanakan. Untuk itu kami capain RB Pusdikmas 
adalah 83% dari target 75 % (110% dari target). 
 

Untuk mendukung indikator kinerja utama Deputi bidang Informasi dan 

Pemasyarakatan Standardisasi, bidang Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan 

survei Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap produk ber-SNI. Ketika masyarakat mempunyai 

persepsi yang positif terhadap produk berSNI, artinya masyarakat menilai bahwa produk 

berSNI mempunyai nilai tambah dan masyarakat percaya produk berSNI mempunyai 

keunggulan lebih dibanding produk yang tidak memenuhi SNI. Seyogyanya produk yang 

berSNI dapat lebih berdaya saing di pasar baik di pasar nasional maupun global dan 

keberterimaan produk berSNI di konsumen lebih tinggi. 

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap produk berSNI, BSN 

melakukan survei dengan 4400 responden yang dilakukan di 11 kota besar, yaitu Medan, 

Riau, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manado dan 
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Bali. Survei disebarkan kepada stakeholder yang terdiri dari unsur akademisi, pelaku usaha, 

konsumen dan pemerintah. Berdasarkan hasil survei, persepsi masyarakat terhadap produk 

berSNI cukup tinggi yaitu dengan 3.967 (skala likert, kategori baik). Nilai ini melebih target 

yang diharapkan yaitu sebesar 3.2, tercapai (124%) walaupun sedikit menurun dibandingkan 

tahun lalu.  Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai persepsi 

yang positif bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang cukup baik dan masayarakat 

juga mempunyai persepsi yang posiif bahwa produk berSNI mempunyai value yang lebih 

dibanding produk yang tidak ber SNI. 

Untuk mendukung indikator kinerja utama Tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK, 

Bidang Pemasayarakatan Standardisasi juga melakukan survei tingkat persepsi masyarakat 

terhadap SPK. Kegiatan ini juga dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja utama 

deputi bidang informasi dan pemasyarakatan standardisasi. Kegiatan penyebarluasan 

informasi, pendidikan, pemasyarakatan standardisasi, pendampingan penerapan SNI dan 

pembinaan LPK yang dilakukan BSN diharapkan dapat meningkatkan penerapan SNI di 

kalangan pelaku usah. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen 

akan produk bertanda SNI sehingga masyarakat berorientasi pada produk berSNI. 

Keberhasilan kegiatan pendidikan, pemasyarakatan standardisasi dan penyebarluasan 

informasi serta pembinaan penerapan SNI diharapkan akan menghasilkan persepsi 

masyarakat terhadap SPK semakin baik. 

Survei tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK meliputi 4 unsur yaitu pengetahuan 

tentang BSN, seberapa jauh masyarakat mengenai mengenai tugas dan fungsi BSN, 

Pengenalan tentang SNI, Pengetahuan tentang Produk berSNI dan Sertifikasi SNI. Sesuai 

dengan Tabel 8, dapat digambarkan bahaw persepsi masyarakat terhadap pengetahuan 

tentang BSN 

Tabel 8 Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

Tahun 2017 

Pernyataan 2016 2017 

Nilai 

Indeks 

Prosent

ase 

Indeks 

Total 

Indeks  

skala 5 

Nilai 

Indeks 

Prosenta

se 

Indeks 

Total 

Indeks  skala 

5 

Pengetahuan 

Tentang BSN  

12,3 

 

   22.13 

(dari 25) 

88.5 77,3 

 

3,865 
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Pengenalan 

Tentang SNI  

    22.46 

(dari 25) 

89.83 

Pengetahuan 

tentang produk 

ber-SNI 

    19.83 

(dari 25) 

79.34 

Sertifikasi SNI      12.88 

(dari 25) 

51.53 

 

Berdasarkan tabel tersebut, indeks total persepsi masyarakat mengenai standardisasi 

(IPM-SNI) adalah 77.3%, meningkat dibandingkan tahun lalu dengan 75.02%. Secara 

keseluruhan, indeks ini mulai menunjukkan tren positif. Artinya, indeks persepsi ini dari tahun 

ke tahun semakin baik. Jika indeks tersebut dilihat dari masng-masing segmen, maka indeks 

terendah adalah pada segmen ‘Sertifikasi SNI’ dengan 12.88%. Hal ini menunjukkan 

pengetahuan responden akan adanya institusi BSN maupun mengenai SNI semakin 

meningkat, tetapi responden belum memahami mekanisme sertifikasi SNI. Tidak berbeda 

dengan tahun sebelumnya, mayoritas responden masih salah kaprah tentang lembaga yang 

melakukan kegiatan sertifikasi. Presentase ini paling rendah dibandingkan segmen lainnya. 

Untuk itu, BSN perlu menyusun strategi untuk menggenjot persepsi masyarakat yang benar 

mengenai skema sertifikasi. 

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi 

sesuai dengan target yang diharapkan. Capaian penetapan kinerja tersebut, dilakukan melalui 

beberapa kegiatan yaitu: 

1. Membuat Materi Promosi 

2. Melakukan Promosi Substansi Standar Nasional Indonesia kepada Pelaku Usaha dan 

Lembaga Penilaian Kesesuaian 

3. Melakukan Edukasi Publik di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Melalui 

Media Massa 

4. Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian 

5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Promosi Standar Nasional Indonesia 

6. Melakukan Fasilitasi Pembinaan Partisipasi Dalam Pengembangan Standar Nasional 

Indonesia 

7. Melakukan Pembimbingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi Standar Nasional 

Indonesia Kepada Usaha Mikro Kecil 



 

 

31 

 

8. Memberikan Apresiasi Kepada Penerap Standar Nasional Indonesia Yang Berkinerja Baik 

9. Melakukan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Internasional 

 

 

 

 

3.2 Akuntabilitas Keuangan 

 Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Bidang Pemasyarakatan 

Standardisasi diberikan alokasi pendanaan dalam kurun waktu 2016 s.d 2017, adalah 

sebagaimana dijelaskan pada tabel 10 : 

Tabel 10 Perbandingan Kinerja anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 

2016 dan 2017 per Output Kegiatan 

 No URAIAN KEGIATAN 

2016 2017 

PAGU DALAM 

DIPA (RP) 

REALISASI 

(RP) 
% 

PAGU DALAM 

DIPA (RP) 
REALISASI (RP) % 

  

Bidang 

Pemasyarakatan 

Standardisasi  

3.938.033.000 3.928.723.224 99,76 10.449.361.000   10.246.759.066    

 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pagu anggaran PUSDIKMAS pada tahun 

2017 mengalami penambahan secara signifikan mengingat adanya tugas baru di bidang 

pemasyarakatan standardisasi untuk menangani SNI Award.   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Bidang Pemasyarakatan 

Standardisasi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian IPS - Badan 

Standardisasi Nasional TA. 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum  indikator kinerja  

dapat dipenuhi oleh Bidang Pemasyarakatan Standardisasi. Capaian kinerja Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi pada tahun 2017 meliputi :  

Penyerapan anggaran tahun 2017 adalah  sebesar Rp. 10.246.759.066  (sepuluh milyar 

dua ratus empat puluh enam juta  tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh enam 

rupiah) atau 98 % dari total pagu Rp 10.449.361.000  (sepuluh milyar empat ratus empat 

puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). Dengan demikian, capaia realisasi 

anggaran Bidang Pemasyarakatan Standardisasi melebihi darin target yang diharapkan. 

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya yang 

lebih baik guna meningkatkan kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi di masa 

mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan dan program secara 

optimal sehingga dapat mencapai target yang direncanakan. 

Kiranya Laporan Kinerja Pemasyarakatan Standardisasi, Pusdikmas, Kedeputian IPS, BSN 

Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber 

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja  BSN, khususnya di Bidang 

Pemasyarakatan Standardisasi di masa mendatang. 
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