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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhoNya, 

penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian 

nidang Informasi Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 

2016 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP 

didasarkan pada Instruksi Presiden  Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Pusat ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban 

atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. 

Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Pusat Pendidikan dan 

Pemasyarakatan Standardisasi dalam Tahun 2016, yang terkait dengan proses pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, 

yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan 

Pemasyarakatan Standardisasi. Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2016 ini, diharapkan 

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN dapat memberikan informasi, 

gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, 

dan pihak-pihak yang berkepentingan 

 

 

 

Jakarta,    Januari 2018 

Kepala Bidang Diklat 

Standardisasi-BSN 

 

 

 

    Mayastria Yekttiningtyas
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Dalam mewujudkan Good Governance dalam kerangka reformasi birokrasi, akuntabilitas 

merupakan salah satu aspek/area penting yang harus dilaksanakan dalam manajemen 

pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas kepada masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Bidang Diklat Bidang Diklat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. LAKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan Bidang 

Diklat-Pusdikmas BSN pada tahun 2017.  

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilias, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk 

mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Bidang Diklat 

Pusdikmas BSN dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan 

mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun Bidang Diklat Tahun 2017. Penetapan Kinerja tersebut, 

memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam 

pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program 

dan kegiatan yang bersifat operasional.  

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan 

serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga 

mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar 

sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Pencapaian Sasaran Kinerja 

Bidang Diklat Pusdikmas BSN Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut : 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum Organisasi  

1.1.1. Tugas Pokok 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-

I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 130, 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

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

melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jaminan mutu. 

 

1.1.2. Fungsi 

• pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, 

rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jaminan 

mutu;  

• pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan dan pelatihan 

standardisasi dan jaminan mutu; 

• pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan 

mutu; 

• pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kompetensi profesi di bidang 

standardisasi dan jaminan mutu. 

 

 

1.1.3. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi   

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2016 Pusat 

Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi memiliki personil sebanyak 38 orang, terdiri dari 

1 orang Eselon II, 2 orang Eselon III, 6 Orang Eselon IV dan 27 orang Staf dengan rincian sesuai 

Struktur Organisasi berikut: 
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Keterangan : 

 : Aktif 
 : Tugas Belajar 
 : Tugas di KLT Palembang 
 

Gambar 1.  Struktur Organisasi Bidang Diklat 

 

1.1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel Bidang Diklat 

Pada tahun 2017, jumlah personel Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan 

Standardardisasi tidak mengalami penambahan  dikarenakan adanya moratorium terhadap 

penerimaan pegawai baru di lingkungan PNS. Terdapat 3 (tiga) orang staf bidang diklat yang 

menjalankan tugas belajar di Korea serta 1 orang staf ditugaskan sebagai personel di Kantor 

Layanan teknis (KLT) Palembang.  

Komposisi dan kualifikasi pendidikan personel Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan 

Standardisasi adalah sebagai berikut :  

Kepala Bidang  
Diklat Standardisasi 

(Mayastria Yekttiningtyas) 

Kepala Subbidang Sistem dan 
Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan  

(Kristiati Andriani) 

Perancang Sistem 
(1) Fadly Amir,  
(2) Kukuh Prawita Satriaji 

Analis Data dan Kerjasama Diklat 
(1) Wiranti Suwarti Sari 
(2) Haryanto 

Analis Kompetensi Instruktur  
(1) Rully Tri Juliant Putra 

(2) Rulia Maulani Ruhiyat 

Pranata Bina Profesi  
(3) Erlyta Intan Perwitasari 

Kepala Subbidang Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan  

(Agus Setiadi) 

Kepala Subbidang Bina Profesi 
(Lenggo Geni) 

Perancang Bahan Diklat 
(1) Eko Prihartono 
(2) Dannies Permata Putri 

Analis Data dan Kerjasama Diklat 
(1) Karina Dyasti Hari 
(2) Maya Kusuma 
(3) Nandita 

Widyaiswara 
Heri Kurniawan 
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Tabel 1. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan  

No JABATAN 

TINGKAT PENDIDIKAN 

∑ Total 

S3 S2 S1 S0 SMA 

1.  Eselon III 
 1    1 

2.  Eselon IV 
 1 1  1 3 

3.  Fungsional Widyaiswara 
 1    1 

4.  Staf   
8 

  8 

5.  Tugas belajar   3   3 

6.  Tugas di KLT   1   1 

7.  ∑ Total      17 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. Perencanaan Strategis 

 

Visi Kedeputian IPS 2015-2019 

Visi Kedeputian IPS adalah “Meningkatkan budaya standar di Masyarakat” 

 

Misi 

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

penilaian kesesuaian 

 

Untuk mendukung Visi tersebut, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 

mempunyai : 

 

Tujuan  

1. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian 

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian 

kesesuaian 

 

Sasaran  

Sasaran yang akan dicapai adalah: 

1. Meningkatnya kompetensi SDM di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian 

3. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penialain kesesuaian 

 

 

Kebijakan  

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah : 

1. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penialain 

kesesuaian; 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK; 

3. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang SPK. 
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Kegiatan 

Untuk mendukung kegiatan di Bidang Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, 

penganggaran di alokasikan pada dua sub kegiatan : 

1.  Melaksanakan Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Standardisasi 

a. Mengembangkan jejaring Pendidikan Tinggi 

 Sosialisasi pendidikan standardisasi dan e-learning 

 TOT Standar Spesifik  
b. Penguatan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat oleh PT melalui Diklat 

Standardisasi 

 Training Standar Spesifik bagi pelaku usaha  

 Training standar spesifik bagi pembina UMKM di Perguruan tinggi 
c. Mengembangkan Jejaring Pendidikan Menengah dan Dasar 

o Kegiatan Kompetisi Standardisasi Nasional Tingkat SMA/SMK 
o Pengembangan jejaring Sekolah Dasar 

d. Membina dan mengembangkan jabatan fungsional widyaiswara 
 Pembinaan jabatan fungsional widyaiswara 
 Pengembangan Widyaisyawa 

e. Memfasilitasi dan/atau berpartisipasi di Forum Pendidikan Standardisasi tingkat 
Nasional, Internaional dan Regional 

f. Pertemuan Board Member Pendidikan Standardisasi di Forum Internasional dan 
Pertemuan Forum Pendidikan Standardisasi (FORSTAND) 

g. Mengembangkan Materi Diklat Standardisasi 
h. Memonitor, mengevaluasi dan mengusulkan tindakan perbaikan Tata Kelola Diklat 

Standardisasi 
i. Penguatan SDM Internal 
j. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Instruktur dan asisten instruktur 

pelatihan 
2.  Layanan Pelatihan Standardisasi (PNBP). 

a. Layanan pelatihan publik; 

b. Layanan In House Training. 

 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusdikmas, Bidang Diklat sebagai salah 

satu Unit Kerja di Pusdikmas, berperan dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya 

Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian.” Target pencapaian sasaran strategis PUSDIKMAS,dengan indikator 

kinerja, dan target sampai tahun 2017 dapat dilihat di tabel 2. 
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Tabel 2. Sasaran Strategis,  Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pencapaian 

PUSDIKMAS Tahun 2017 
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B. Penetapan Kinerja Bidang Diklat 

Penetapan kinerja Bidang Diklat merupakan turunan dari target capaian kinerja Pusat 

pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi yang tertuang pada Tabel 2. Bidang Diklat 

menambahkan dua indikator kinerja yang tertulis di nomor 6: Jumlah SDM SPK yang meningkat 

kompetensinya melalui Diklat tatap muka dan nomor 7 : Jumlah SDM SPK yang meningkat 

kompetensinya melalui Diklat tatap muka. 

 

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. 

 Tabel 3. PERJANJIAN KINERJA BIDANG DIKLAT STANDARDISASI TAHUN 2017 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI 

 

 

 

 

  
SASARAN INDIKATOR KINERJA 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. 

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

20 produsen 

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

200 industri 

Internal Process Perspectives  

2 Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas 
pengembangan 
SNI 

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

100 SNI 

3 Meningkatnya 
budaya mutu 

5 Jumlah pembinaan (pendidikan, 
pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) 
untuk mendukung penerapan SNI oleh 
K/L, pelaku usaha/industri, lembaga 
pendidikan. 

80 jumlah 
pembinaan 

6 Jumlah SDM SPK yang meningkat 
kompetensinya melalui Diklat tatap 
muka. 

1300 orang 

7 Jumlah pengembangan sarana Diklat 
(Standar, Prosedur, media diseminasi, 
bahan ajar) 

14 Paket 

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 tindak lanjut atas hasil 
pengawasan eksternal 

100 % 

11 Persentase tindak lanjut atas hasil 
pengawasan internal 

100 % 

  12 Persentase implementasi RB BSN sesuai 
dengan tugas dan fungsi Pusdikmas 

75 % 

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

85 nilai 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. 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 

pertenggungjawaban secara periodik.  Pencapaian Indikator Kinerja Pusat Pendidikan dan 

Pemasyarakatan Standardisasi didasarkan pada kontrak penetapan kinerja tahun 2016 seperti 

dalam Tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. Pencapaian Kinerja  

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2016 

SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

PUSDIKMAS 
TARGET DIKLAT CAPAIAN DIKLAT 

Customer Perspectives  

1. Meningkat-
nya 
penerapan 
SNI oleh 
pemangku 
kepentingan 

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

200 produsen 40 produsen 58 produsen 

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

100 produsen 20 produsen 34 produsen 

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

1000 industri 200 industri 289 industri 

Internal Process Perspectives  

2. Meningkatn
ya kapasitas 
dan kualitas 
pengemban
gan SNI 

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

500 SNI 100 SNI 135 SNI 
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3. Meningkatnya 
budaya mutu 

5. Jumlah pembinaan (pendidikan, 
pelatihan, konsultansi, 
pemasyarakatan) untuk 
mendukung penerapan SNI oleh 
K/L, pelaku usaha/industri, 
lembaga pendidikan. 

200 Jml 
pembinaan 

80 Jml. 
pembinaan 

92 Jml. 
Pembinaan 

6. Jumlah SDM SPK yang meningkat 
kompetensinya melalui Diklat 
tatap muka. 

    1300 org 1509 org 

7. Jumlah pengembangan sarana 
Diklat (Standar, Prosedur, media 
diseminasi, bahan ajar) 

    14 Paket 12 Paket 

Learning and Growth Perspectives  

4 Mening
katnya 
kinerja 
sistem 
pengelo
laan 
anggara
n, 
sumber 
daya 
manusi
a, tata 
kelola 
dan 
organis
asi 
Pusdik
mas 
yang 
profesi
onal  

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 % 90 % 90 % 

10 Persentase tindak 
lanjut atas hasil 
pengawasan eksternal 

100 % 100 % 100 % 

11 Persentase tindak 
lanjut atas hasil 
pengawasan internal 

100 % 100 % 100 % 

  12 Persentase 
implementasi RB BSN 
sesuai dengan tugas 
dan fungsi Pusdikmas 

75 % 80 % 80 % 

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

85 nilai 85,3 nil
ai 

87,37 nilai 

 

 

 

A. Pengembangan Jejaring Pendidikan Standardisasi di Perguruan Tinggi dan Sosialisasi 

Pemanfaatan E-Learning  

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi 
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dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditetapkan sebagai lembaga 

pemerintah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan 

penilaian kesesuaian. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan standardisasi serta 

penilaian kesesuaian diarahkan untuk mampu mempersiapkan sumber daya manusia 

menghadapi pasar tunggal ASEAN. Pasar bebas ASEAN memiliki  memiliki lima (5) pilar 

utama, yakni: 1. Aliran bebas barang (free flow of goods), 2. Aliran bebas jasa (free flow of 

sevice), 3. Aliran bebas investasi (free flof of investment), 4. Aliran bebas tenaga kerja 

terampil (free flow of skilled labour), 5. Aliran bebas modal (free flow of capital). Untuk 

mempersiapkan Masyarakat Indonesia menghadapi pasar tunggal ASEAN, salah satu upaya  

BSN adalah memprioritaskan program pengembangan pendidikan formal di perguruan 

tinggi yang telah menerapkan kurikulum standardisasi dengan program lanjutan yaitu 

pengembangan kompetensi professional di bidang penerapan standar. Hal ini dilakukan BSN 

mengingat perguruan tinggi memiliki SDM terdidik dalam jumlah massal, laboratorium 

penelitian dan program pengabdian masyarakat yang dapat disinergikan dengan kegiatan 

BSN untuk meningkatkan kesadaran penerapan produk-produk ber-SNI. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 

- Menindaklanjuti kerjasama khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan 

standardisasi; 

- Mengenalkan dan memberikan gambaran akan pentingnya pendidikan standardisasi  

- Meningkatkan daya tarik pendidikan standardisasi di perguruan tinggi serta minat 

akademisi untuk belajar dan mengajarkan standardisasi; 

- Mensosialisasikan materi pendidikan standardisasi yaitu Pengantar Standardisasi  

melalui media pembelajaran pendidikan standardisasi yang dapat diakses oleh seluruh 

dosen dan mahasiswa sebagai media pembelajaran jarak jauh yaitu melalui e-learning 

standardisasi; 

- Mensosialisasikan salah satu materi pendidikan standardisasi yaitu Persyaratan Sistem 

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001:2015. 

 

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Muhamadiyah 

Mataram (Mataram), Universitas Sam Ratulangi (Manado), Universitas Hasanuddin 

(Makassar), Universitas Cenderawasih (Jayapura). 
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13 

 

Selain Pengembangan Pendidikan Standardisasi dan Sosialisasi Pemanfaatan e-

Learning di Perguruan Tinggi, Bidang Diklat juga melakukan kegiatan Pengembangan Diklat 

Pengantar dan Professional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), dalam 

bentuk Training of Trainers (ToT) Dosen Pengampu Pendidikan Standardisasi di beberapa 

PT di Indonesia.  

Kegiatan ini dilaksanakan guna mengenalkan berbagai standar spesifik yang 

sedang berkembang saat ini kepada para dosen pengampu dan meningkatkan 

pengetahuan kompetensi para dosen mengenai sistem akreditasi dan sertifikasi. 

 

 Kegiatan ToT pertama kali di tahun 2017 dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia 

(UII) dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, pada tanggal 26-28 April 2017 

dengan peserta sekitar 200 dosen. 

ToT ini juga dibarengi dengan Workshop ISO terkait dengan “International 

Standard Development And The Role Of Student Standard Society As Future Leader To 

Achieve Sustainable Development Goals”. Diharapkan UII menjadi salah satu pelopor 

universitas di dunia sebagai Mahasiswa Penggiat Standar / Student Standard Society dan 

Role Model bagi universitas lainnya di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ToT Dosen Pengampu kedua dilaksanakan dengan target peserta adalah para 

dosen pengampu standardisasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) 

tanggal 23-24 Mei 2017 dengan peserta 40 dosen. 

Diharapkan dari ToT ini, UNS dapat memberikan bekal pengetahuan 

standardisasi bagi Dosen pengampu untuk mengajarkan kepada mahasiswa 
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agar dapat bersaing di dunia kerja serta sebagai lembaga pendidikan mampu 

menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO 9001.  

Materi pelatihan pengenalan SNI ISO 9001 disampaikan oleh Dosen 

Pengampu Pendidikan Standardisasi dari Universitas Surabaya yang juga 

berpengalaman sebagai auditor Sistem Manajemen Mutu untuk lingkup bidang 

Lembaga Pendidikan di Lembaga Sertifikasi BSI Indonesia, Drs. Muhammad 

Rosiawan, M.T.  

Standar SNI ISO 9001:2015, merupakan revisi dari standar sistem 

manajemen mutu versi 2008. Perubahan mendasar dari standar SNI ISO 9001 

versi 2015 terdapat pada klausul mengenai Risk Based Thinking, sehingga 

organisasi harus dapat mengelola resiko dalam proses bisnis yang dijalankan. 

Universitas Sebelas Maret telah menerapkan SNI ISO 9001:2008 sejak tahun 

2013, oleh karena itu Muhammad Rosiawan menjelaskan mengenai GAP 

Analysis SNI ISO 9001:2008 dan SNI ISO 9001:2015 sebagai pengantar 

materinya. 
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 ToT Dosen Pengampu Pendidikan Standardisasi berikutnya dilaksanakan di  di 

Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC), Palembang, tanggal 26-27 Juli 2017 

dengan peserta 35 dosen yang mewakili 3 fakultas di UKMC.  

Hasil akhir yang ingin dicapai pada ToT ini adalah Pengenalan Pendidikan 

Standardisasi dan Peningkatan kompetensi bagi para dosen pengampu 

pendidikan standardisasi dan penilaian kesesuaian; serta Pengenalan standar 

SNI ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen dengan pemikiran berbasis 

resiko serta penerapannya dalam kegiatan operasional di perguruan tinggi dan 

sebagai bagian dari kurikulum pengajaran. 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 ToT Dosen Pengampu Pendidikan Standardisasi berikutnya dilaksanakan di  

Universitas Jember (UNEJ), tanggal 10-11 Agus 2017 dengan peserta sekitar 50 

orang Dosen Pengampu atau Penyuluh UKM Pangan di UNEJ dan UNARS yang 

sebagian besar merupakan IKM produsen dari berbagai produk unggulan di 

Jember dan sekitarnya, seperti UKM Terasi Udang Rebon, UKM Kopi, UKM 

Jamur, dan lain-lain.  

Hasil akhir yang ingin dicapai pada ToT ini adalah mengenalkan dan 

memberikan gambaran akan pentingnya pendidikan standardisasi, 

mensosialisasikan media pembelajaran pendidikan standardisasi jarak jauh 

melalui e-learning standardisasi dan materi pendidikan standardisasi yaitu 

persyaratan sistem HACCP dan Sistem Manajemen Halal. 

Pada kesempatan ini, banyak dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman 

antara BSN dan UNEJ sebagai Pembina UMKM. Salah satu keberhasilan UNEJ 

adalah membina kemandirian petani Kopi di desa Sidomulyo. Aktivitas 

pembinaan petani kopi di Desa Sidomulyo yang dilaksanakan antara lain 

penyuluhan melalui komunitas petani, menerjunkan mahasiswa melalui program 

kuliah kerja, berbagai penelitian, pengenalan sistem kopi olah semi-basah, 
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pembangunan "networking" dan akses dana, serta pendirian Koperasi Buah 

Ketakasi pada tahun 2009. Program Community Development Unej mendampingi 

petani kopi ini masuk sebagai pemenang Indonesia MDGs Awards 2012. 

 

 

 

 

                           

 ToT Dosen Pengampu Pendidikan Standardisasi berikutnya dilaksanakan di  

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (UNINDRA), tanggal 9 September 2017 

dengan peserta sekitar 75 orang Dosen Pengampu. Materi yang disampaikan pada 

ToT ini adalah mengenai Pengantar Standardisasi dari mulai proses pendahuluan, 

proses pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian dan 

metrologi. 

 

 ToT Dosen Pengampu Pendidikan Standardisasi selanjutnya adalah di  Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Sukabumi, yang dilaksanakan tanggal 12 

Desember 2017 dengan peserta sekitar 47 orang Dosen Pengampu. Materi yang 

disampaikan pada ToT ini adalah mengenai pendidikan standardisasi, pemaparan 

mengenai Pengenalan Pengantar Standardisasi yang merupakan salah satu 

referensi materi mata kuliah standardisasi, dan diakhiri dengan pengenalan SNI 

ISO 9001:2015. 
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B. Penguatan Daya Saing Industri Lokal dan SDM SPK Melalui Diklat Standardisasi 

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi 

dan Penilaian Kesesuaian, khususnya Pasal 53, Badan Standardisasi Nasional (BSN) 

melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI dan 

Pasal 56 yang menyatakan bahwa BSN dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Untuk itu, salah 

satu tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan standardisasi serta penilaian 

kesesuaian diarahkan untuk penguatan daya saing industri lokal (UKM) dan sumber daya 

manusianya dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena 

selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan 

dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pengembangan UKM perlu mendapatkan 

perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang 

lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu 

diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu 
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meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan 

kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha 

kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. 

 

Salah satu upaya  BSN untuk mendukung hal tersebut adalah dengan program 

pengenalan standardisasi dan penilaian kesesuaian, diantaranya pengenalan proses 

sertifikasi SNI dan pengenalan SNI CAC/RCP 1:2011 mengenai Prinsip Umum – Kode Praktis 

Higiene Pangan.  

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah : 

- Mengenalkan dan memberikan gambaran akan pentingnya standardisasi dan penilaian 

kesesuaian. 

- Mengenalkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi SNI 

- Mengenalkan pentingnya penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 mengenai Rekomendasi 

Nasional Kode Praktis - Prinsip Umum Higiene Pangan pada industri pangan. 

 

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan 4 Perguruan Tinggi  Universitas 

Hasanuddin (Makassar), Universitas Sam Ratulangi (Manado), Universitas Katolik Musi 

Charitas (UKMC) dan Universitas Negeri Jember (Jember) 

 

Gambar   .. Pelatihan bagi pelaku usaha UMKM bekerjasama LPPM Universitas Sam 
Ratulangi (Manado), 
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Gambar…… Training SPK bagi para dosen Pembina UMKM di Universitas Negeri 
Jember (Jember) 

 

   

Gambar…… Training SPK bagi para dosen Pembina UMKM di Universitas Musi 
Charitas Palembang. 

 

 

 

C. Pertemuan FORSTAN Soft Launching Buku Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000 

Badan Standardisasi Nasional bekerjasama dengan Forum Pendidikan Standardisasi 

Indonesia (FORSTAN) telah menyelenggarakan Soft Launching Buku Manajemen Risiko 

Berbasis SNI ISO 31000 dengan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia 

di Jakarta bertempat di Hotel Millenium, Jakarta, 16 November 2017, acara ini dibuka oleh 

Plt. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kukuh S. Achmad, 
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dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari Ketua FORSTAN periode 2016-2018, Dr. 

Bambang Purwanggono yang merupakan Dosen Teknik Industri dari Univesitas Diponegoro. 

Dalam kesempatan ini, topik mengenai manajemen risiko diperkenalkan dan 

dikupas oleh para pembicara. Dr. Antonius Alijoyo (Ketua Komite Teknis 03-10) 

menyampaikan sisi penerapan manajemen risiko di dunia industri dan kebutuhan SDM di 

bidang tersebut, sedangkan Charles R. Vorst memaparkan materi mengenai draft rencana 

pembelajaran manajemen risiko di perguruan tinggi dan Arif Budiman menyampaikan 

overview mengenai draft buku referensi pendidikan standardisasi “Manajemen Risiko 

berbasis SNI ISO 31000:2011” tersebut, dilanjutkan dengan diskusi seru yang dimoderatori 

oleh Dr. Wini Trilaksani dari Institut Pertanian Bogor. 

“Diharapkan buku tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi para dosen, 

khususnya para anggota FORSTAN dalam mengajarkan pendidikan standardisasi di tingkat 

sarjana ataupun pascasarjana baik di bidang sosial maupun eksakta” ujar Mayastria, Kabid. 

Diklat Standardisasi dalam penutupan acara.  

                                       

D. Partisipasi dalam Forum International  

1. Pertemuan Board Member Pendidikan Standardisasi di Forum Internasional 

The International Cooperation on Education about Standardization (ICES) adalah 

jaringan Individu dan organisasi tertarik pada pendidikan tentang standardisasi. ICES 

berfokus secara eksklusif pada area ini. ICES didirikan pada sebuah pertemuan di Tokyo 

pada 6-8 Februari 2006 oleh orang-orang dari Industri, akademisi, dan organisasi standar. 

Sejak itu kelompok lain telah bergabung (Misalnya lembaga pemerintah dan pemerintah, 

badan standar internasional, standar Konsorsium, dll). ICES adalah sebuah kolaborasi dan 

sebuah organisasi nirlaba, yang belum terdaftar. Pembentukan ICES didorong oleh 

keinginan bersama untuk berpromosi Pendidikan tentang standardisasi dan pertukaran 

pendekatan dan materi pendidikan Internasional.  

World Standards Cooperation  (WSC) adalah kolaborasi tingkat tinggi antara IEC 

(International Electrotechnical Commission), ISO (International Organization for 

Standardization) dan ITU (International Telecommunication Union). Di bawah panji-panji 

ini, ketiga organisasi tersebut mempertahankan kepentingan bersama mereka dalam 

memperkuat dan memajukan sistem Standar Internasional berbasis konsensus sukarela. 
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Sidang ini untuk saling bertukar informasi dalam perkembangan perkembangan 

kegiatan p e n d i d i k a n  standardisasi di masing-masing negara anggota ISO Berbagai 

negara melakukan cara yang berbeda dalam menyampaikan pendidikan standardisasi, 

tetapi tujuannya adalah masyarakat yang mempunyai pengetahuan di bidang 

standardisasi , mengikuti perkembangan yang terjadi di berbagai negara. 

mewujudkan kesamaan tingkat kompetensi di bidang standar dan penilaian kesesuaian, 

Dengan adanya saling tukar menukar informasi akan mengurangi gap antara negara 

maju dan negara berkembang, serta mendukung penerapan SPK dengan lebih baik.  

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari yaitu ICES Annual Meeting yang 

dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017 dan WSC Day pada tanggal 11 Agustus 2017. 

Pertemuan dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta  yang terdiri dari Pemerintah, Dosen, 

Industriawan, Organisasi Standardisasi (nasional dan internasional), Peneliti serta Institusi 

Training. Indonesia dalam kegiatan ICES dan WSC Day  tersebut diwakili oleh Badan 

Standardisasi Nasional dengan delegasi yaitu Deputi Bidang Informasi dan 

Pemasyarakatan Standardisasi, Erniningsih Haryadi dan  Board Member ICES, Bambang 

Purwanggono yang juga merupakan dosen dari Universitas Diponegoro, Semarang.  

Dalam rangka mempromosikan dialog antara perguruan tinggi dengan kalangan 

Komunitas Standar Internasional (WSC) dan untuk meningkatkan kesadaran ,  

mempercepat kerjasama serta inisiatif bersama , 3 organisasi standar internasonal ISO, 

IEC, dan ITU setiap tahun mengadakan pertemuan tahunan WSC. Pertemuan tahunan ini 

selalu digelar berbarengan dengan pertemuan ICES (International Cooperation for 

Education about Standardization) dalam konteks skill requirements, pedagogy, and 

research  Pertemuan diselenggarakan di  Northwestern University School of Law, Chicago, 

USA 10-11 Agustus 2017. Delegasi Indonesia diwakili oleh Deputi bidang Informasi dan 

Pemasyarakatan Standardisasi , Erniningsih, Dosen Universitas Diponegoro, Dr. Bambang 

Purwanggono dan wakil Konsul bidang Informasi dan kebudayaan Sosial, Dhanny Arifin. 

Pertemuan dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta  yang terdiri dari Pemerintah, Dosen, 

Industriawan, Organisasi Standardisasi (nasional dan internasional), Peneliti serta Institusi 

Training. 

Sidang ICES berlangsung pada hari Kamis, 10 Agustus 2017 , secara umum 

membahas pendidikan standar/ persyaratan keahlian standardisasi dari sudut pandang 

industri, pemerintah,  kajian contoh standar dalam pembelajaran manajemen, hukum, dan 

inisiatif pelatihan dari pemerintah berbagai negara, penelitian terkait dan kajian 
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pedagogical approach, pentingnya standar dan pendidikan serta sudut pandang ISO, IEC 

dan ITU, Organisasi Standar Nasional, Universitas dan pemangku kepentingan lainnya.   

Pada kesempatan ini terdapat dua paparan yg penting dan menarik untuk 

dicermati, yaitu paparan oleh Donggeun Choi (KATS)  tentang develop career path and map  

initiative tenaga profesi standardisasi dan paparan dari Lisa (ANSI). 

KATS melakukan survai standar proffesional development di  anggota APEC. Korea 

kemudian mengembangkan definisi dan klasifikasi standards profesional dan membuat 

peta jabatannya seperti standard planning and evaluation, standard development, 

standard dissemination , standard other ( TBT, Regulation). Hasil dari riset Korea ini akan 

dibahas dalam  workshop bekerjasama dengan ISO dan IEC di Singapura bulan Februari 

2018. Workshop ini akan sangat berguna dalam merancang carrier road map and vision for 

young generation of standardization Sebaiknya Indonesia bisa mengirim wakil untuk 

mengikuti workshop tersebut. 

WSC dilaksanakan di hari ke 2 yaitu Jum’at tanggal 11 Agustus, dimulai dengan 

tema bahasan; Bagaimana pendidikan tentang standardisasi dapat bermanfaat yang 

disimpulkan dari hasil analisis dan studi kasus penggunaan dan kontribusi  stnadard 

terhadap masyarakat dan kinerja organisasi . Dilanjutkan dengan sharing informasi dari 

Badan Standardisasi Nasional BSN, SAC China, KATS, ANSI dan Spanyol. 

Erniningsih (BSN) dalam paparannya menyampaikan program pendidikan 

standardisasi yang telah dimulai oleh BSN sejak tahun 2005,dimulai dari tingkat SD,SMP , 

SMA dan perguruan tinggi. Berbagai cara dalam mempromosikan pendidikan standardisasi 

khususnya di perguruan tinggi dilakukan oleh BSN termasuk melibatkan perguruan tinggi 

dalam membina UMKM.   

- ANSI menyampaikan tentang Komite Pendidikan (CoE) 

Komite ini mempunyai tugas untuk mempromosikan SPK ke dalam kurikulum untuk 

mendidik mahasiswa tentang dampak strategi SPK dan meningkatkan kesadaran 

pentingnya SPK. Dalam memberikan pendidikan standardisasi melalui berbagai cara 

diantaranya ANSI meneyediakan e-learning secara gratis; menyelenggarakan program 

Young and Emerging Professionals and Student (YES) yang menjelaskan tentang pentingnya 

SPK serta bagaimana cara untuk partisipasi aktif dalam standardisasi. 
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ANSI juga menyelenggarakan kompetisis untuk mahasiswa seperti : Kompetisi 

essay/video Lokakarya dan simulasi standar (belajar mengenai negosiai, diplomasi, IPR, 

regulasi teknis, strategy dll)  

Tahun 2017 sebagai thema kompetisi essay adalah : “ The Word in 2050”Kompetisi 

paper/video thema “Standards in Changing World” 

Bagaimana standar dapat mendorong hal-hal lebih jauh ke depan , bagaimana 

standar telah berkontribusi dalam membuat komunikasi modern. ANSI juga mempunyai 

penawaran kepada proffesor berupa : keanggotaan pada Komite Pendidikan; akses ke 

standar ISO dan IEC untuk digunakan di kelas; e- learning gratis; menjadi dosen tamu 

Dari berbagai sharing knowledge ini dapat disimpulkan bahwa berbagai tema 

maupun cara telah dikembangkan oleh berbagai negara dalam memberi warna pendidikan 

standardisasi di negara masing masing.  Isue isue yang muncul dalam paparan seperti : 

teaching for Z generation; standardization needs talents and future leaders; mengapa 

standar dikembangkan dan digunakan oleh organisasi; teori teori praktis diperkenalkan 

seperti teori ekonomi, standar perdagangan dan good regulatory practices, public policy 

perspectif; dari sudut pandang industri muncul isu case study and business strategy; value 

organization in using standards dalam ISO methodology berbagai tema yang bisa digunakan 

oleh peserta untuk meningkatkan pendidikan standardisasi.  

Sesi terakhir dalam WSC Academic Day 2017 mengambil thema: University and 

Stakeholders’ Perspectives yaitu update tentang kegiatan riset dan pendidikan terkait 

dengan standardisasi dan keuntungan (benefit) yang dapat diperoleh dan dari pengguna 

standard tentang pandangan mereka tentang nilai standard dan kebutuhan spesifik yang 

dapat dikaitkan dengan kolaborasi antara NSB, DSO dan perguruan-perguruan tinggi. 

Diskusi terakhir adalah menentukan tempat berlangsungnya pertemuan ICES tahun 

2018 yang berlangsung cukup panjang. Dalam pertemuan di siang hari telah disepakati 

bahwa pertemuan tahunan ICES dan WSC yang akan datang akan diselenggarakan di 

Indonesia yaitu di Yogyakarta pada bulan Oktober 2018, back to back dengan IEC General 

Assembly di Busan, Korea yang diadakan dalam bulan Oktober 2018. 

Diskusi dilanjutkan di penghujung pertemuan WSC Academic Daya dikarenakan 

pihak KATS (Korea) sebagai penyelenggara IEC General Assembly berkeberatan jika 
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ppenyelenggraan pertemuan ICES dekat dengan pertemuan IEC tersebut dikareakan dapat 

menyulitkan calon peserta datang pada kedua event tersebut. 

Akhirnya disepakati bahwa pertemuan international ICES tahun 2018 tetap akan 

diselenggarakan pada akhir bulan Juni atau awal Juli 2018 di Yogyakarta Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

       

2. Pengembangan Jejaring Pendidikan Menengah  

        Kompetisi Standardisasi Tingkat Nasional SMA/SMK (KSN) Tahun 2017 

Perkembangan teknologi dan bisnis membuat peran standar semakin penting guna 

membangun daya saing industri nasional. Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN yang akan membentuk pasar dan basis produksi tunggal di seluruh negara – negara 

ASEAN dengan salah satu elemen utamanya adalah free flow of good, services and skilled 

labour. Kompetensi personil menjadi syarat mutlak yang diperlukan bagi seorang yang ingin 

berkecimpung dalam dunia usaha, salah satu kompetensi tersebut didasarkan pada latar 

belakang pendidikan maupun pelatihan yang dimiliki oleh seseorang. Seharusnya 

kompetensi standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu ditanamkan dan ditumbuhkan 

sejak usia dini. 

Sebagai wujud implementasinya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah 

menerbitkan sebuah buku "SMK Mengenal SNI" dengan maksud untuk menumbuhkan 

budaya standar di kalangan siswa sekolah menengah. Selain itu, BSN telah 

menyelenggarakan Kompetisi Standardisasi tingkat SMA/SMK sejak tahun 2015. Dimana 

tim pemenang yang menduduki 2 (dua) besar diikutsertakan dalam Kompetisi serupa yang 
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diadakan di Korea Selatan atas undangan dari Korea Selatan. Pada tahun 2015, BSN 

mengirimkan 2 (dua) tim SMA/SMAK yaitu SMAN 3 Yogyakarta dan SMAK St. Louis 1 

Surabaya (Pemenang KSN SMA/SMK pada 2015 yang diselenggarakan oleh BSN), dan 

kedua tim tersebut berhasil mendapatkan medali perunggu dan perak. Selanjutnya pada 

2016, Korea Selatan membuka peserta olimpiade standar tingkat internasional secara lebih 

luas yaitu dengan mengundang wakil dari negara-negara ASEAN dan Eropa. BSN 

mengirimkan 2 (dua) tim untuk ikut dalam olimpiade standar tingkat internasional 2016 di 

Korea yang kembali  diwakili oleh  SMAK St. Louis 1 Surabaya dan SMA Lazuardi GIS 

Jakarta, di mana SMA/SMAK tersebut merupakan pemenanang KSN 2016 yang 

diselengarakan oleh BSN, dan berhasil memperoleh medali emas dan medali perak dalam 

ajang olimpiade standar tingkat internasional di Korea Selatan. 

Pemenang Kompetisi Standardisasi Tingkat Nasional untuk SMA/SMK 2017 ini juga 

akan diusulkan untuk mengikuti Olimpiade Standar Tingkat Internasional di  Korea Selatan 

pada bulan Agustus 2017. Tujuan dari kegiatan ini adalah : 

– Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa/i dalam memecahkan masalah 

sederhana atau  ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari dengan pemanfaatan 

standar. 

– Meningkatkan minat siswa/i SMA/SMK untuk belajar standardisasi. 

Beberapa yang dipersyaratkan dalam kegiatan kompetisi diantaranya : 

1. Siswa SMA / SMK (1 (satu)  tim terdiri dari 3 (tiga) siswa/i kelas 10 dan 11; tanpa guru 

pendamping); 

2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris (lisan dan tulisan); 

3. Surat keterangan sehat dari Dokter/Puskesmas (dikirimkan setelah pengumuman 

pemenang); 

4. Surat ijin dari orang tua/wali; 

5. Bagi Tim Pemenang, diwajibkan memiliki passport (dengan masa berlaku minimal 

September 2018).  

 Pembiayaan dari kegiatan Kompetisi Standardisasi Tingkat Nasional SMA/SMK 

Tahun 2017 merupakan hasil kerjasama antara : 

1. Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan membiayai pelaksanaan seluruh kegiatan 

Kompetisi Standardisasi, termasuk biaya transportasi berupa tiket pesawat lokasi asal – 
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Jakarta (pp) bagi siswa/i selama kegiatan Olimpiade Standar Internasional di Korea 

Selatan pada Agustus 2017. 

2. Pihak Sekolah diharapkan dapat mempersiapkan pembekalan teknis kepada siswa/i 

dan memfasilitasi pembuatan passport bagi 3 (tiga) siswa/i. 

3. Korean Agency of Technology and Standards (KATS) akan menanggung tiket pesawat 

Jakarta – Korea Selatan (pp) dan akomodasi selama kegiatan Olimpiade Internasional 

di Korea Selatan untuk 6 siswa/i. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, terdiri dari beberapa tahapan yang diantaranya : 

1. Tahap Pendaftaran dan Pengiriman Essay 

Pendaftaran dan esai diunggah ke website khusus (http://kompetisi-

standar.bsn.go.id) atau dikirimkan melalui email ke kompetisi-standar@bsn.go.id. 

Waktu pendaftaran dan pengiriman esai 25 April – 22 Mei 2017. Penulisan esai 

(minimal 3 halaman, spasi 1,5) dengan Tema “Standards for Smart Cities”. 

Pada tahap ini, BSN mengundang 208 SMA/SMK di Indonesia. Kemudian 

sampai tanggal batas pengumpulan essay, terkumpul 11 essay dari 11 SMA/SMK yan 

mendaftar.  

2. Tahap Seleksi 

Waktu penilaian oleh tim juri adalah 22 – 31 Mei 2017, selanjutnya akan 

diumumkan melalui website dan email pada 8 Juni 2017. Berdasarkan penilaian tim 

juri, akan dipilih 2 (dua) pemenang yang akan mewakili Indonesia dalam kegiatan 

Olimpiade Internasional di Korea Selatan pada bulan Agustus 2017. Tim juri dalam 

tahap seleksi ini diantaranya : 

1. Ellia Kristiningrum, ST (Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi); 

2. Hendro Kusumo, SP (Pusat Perumusan Standar); 

3. Teguh Prakosa, ST, ME (Pusat Kerjasama Standardisasi); 

Berdasarkan hasil penilaian dari tim juri tersebut, diperoleh hasil berikut ini : 

mailto:kompetisi-standar@bsn.go.id
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Dari tabel rekap nilai tersebut, maka dapat diketahui bahwa Essay terbaik Ranking I 

diperoleh oleh SMAK St Louis 1 Surabaya dan Essay terbaik Ranking II diperoleh oleh 

SMKN Sumatera Selatan. Berdasarkan hal itu, sehingga kedua SMA/SMK terbaik 

tersebutlah yang diberangkatkan ke Korea Selatan untuk mengikuti The 12th 

International Standards Olympiad. 

 

3. Tahap Bimbingan (Pra Keberangkatan ke Korea) 

BSN melakukan bimbingan terhadap 2 (dua) tim pemenang, bimbingan 

tersebut dilakukan melalui kunjungan langsung kepada para pemenang Kompetisi 

Standardisasi Tingkat Nasional Tahun 2017. 

Bimbingan pertama dilakukan kepada SMKN Sumatera Selatan pada tanggal 5 

Juli 2017 kemudian dilanjutkan bimbingan kepada SMAK St Louis 1 Surabaya pada 

tanggal 7 Juli 2017. Agenda kegiatan bimbingan diantaranya yaitu : 

– Pembekalan tentang SNI 

– The International Standards Olympiad di Korea 

– Example Problem Solving Task 

– Pengerjaan Problem Solving (lanjutan) 

– Presentasi dan Diskusi 



31 

 

 

Gambar…  Bimbingan Teknis oleh Diklat-Pusdikmas di SMKN Sumatera Selatan sebagai Peserta 
Olimpiade Internasional mewakili Indonesia 

 

Sedangkan berikut ini kegiatan bimbingan di SMAK St. Louis 1 Surabaya : 

 

Bimbingan dan motivasi juga dilakukan saat Kegiatan Pelepasan Tim Olimpiade 

Standardisasi sebelum keberangkatan ke Korea oleh Deputi Informasi dan 

Pemasyarakatan Standardisasi yaitu Ibu Erniningsih dan Kepala Pusat Pendidikan dan 

Pemasyarakatan Standardisasi yaitu Bapak Nasrudin Irawan. DiharapkanDalam 

kegiatan pelepasan ini, disampaikan bahwa diharapkan keikutsertaan pelajar Indonesia 

dalam olimpiade internasional ini dapat mendorong generasi muda Indonesia untuk 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya standar. Bagi para peserta, keikutsertaan 

dalam olimpiade ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kreativitas ilmiah 
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para peserta dengan berkompetisi membuat sistem standar yang dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konsep smart city. 

 

 

4. Tahap Olimpiade Internasional di Korea Selatan 

Dalam kompetisi olimpiade standar tingkat internasional yang berlangsung di 

Korea Selatan, 9 -11 Agustus 2017, Indonesia turut berpartisipasi di kelompok High 

School Division (SMA), dengan mengirimkan 2 tim yaitu dari SMAK  St. Louis 1 Surabaya 

dan SMKN Sumatera Selatan. Selain dari Indonesia dan Korea, olimpiade standar tahun 

ini diikuti pula oleh para pelajar dari negara Singapura, Malaysia, Jepang dan Rwanda 

serta Peru. 

Dalam olimpiade tersebut, para peserta diuji kemampuannya dalam 

menyelesaikan illumination  adjusting house. Dengan alat dan bahan yang tersedia, 

peserta diminta untuk membuat sistem lampu yang bisa di atur menjadi 3 level 

terangnya. Meskipun Olimpiade tahun ini cukup ketat, tim SMAK St. Louis dari 

Indonesia berhasil meraih medali Perunggu untuk tingkat SMA. 
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Suasana dalam kelas pada saat kompetisi 

Keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi ini juga difasilitasi oleh penyelenggara 

yaitu KATS (Korean Agency of Technology and Standard) yang membiayai tiket 

serta akomodasi 2 tim yang masing-masing tim terdiri atas 3 siswa/i dan 1 guru, 

serta 1 orang pendamping dari BSN. Kali ini, Indonesia mengirimkan 3 pelajar dari 

SMAK St Louis 1, yaitu Zefania Praventia Sutrisno, Elizabeth Maria Clarissa Laytno, 

dan Silvester Dexter Reinaldo, serta Sianiwati Kristiantio selaku guru pendamping. 

Selain itu, Indonesia juga mengirimkan 3 pelajar dari SMKN Sumatera Selatan, 

yaitu Bayu Adhi Darmawan, Giland Ramadhan, dan Salsabila, didampingi guru 

Mulniawaty Martua. Adapun tim dari Indonesia didampingi oleh Fadly Amri dari 

BSN. Hadir pula 3 orang observer dari Indonesia, yaitu Nasrudin Irawan (Kepala 

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN), Titin Resmiatin (Kepala 

Bagian Humas BSN), serta Rafli (Kepala SMKN Sumsel).  

 

Tim dari Indonesia, SMAK St. Louis 1 Surabaya (kiri) dan SMKN Sumatra Selatan 

(kanan) 

 

3. Pengembangan Materi Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi 

1. Penyusunan Materi Pendidikan Standardisasi 
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Untuk dapat memperkaya referensi pendidikan standardisasi dalam menunjang 

pembelajaran pendidikan standardisasi di Perguruan Tinggi, maka Saat telah disusun 

materi diklat untuk perguruan tinggi dengan topik, Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 

31000 dan Proses Pengembangan Standar ISO.  

    

 

Gambar cover buku pendidikan standardisasi 

2.   Pengembangan Materi Pelatihan Standardisasi 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan standardisasi, pada tahun 

2017 telah berhasil direview dan disusun 6 materi.  Di bawah ini 6 materi pelatihan 

yang berhasil disusun pada tahun 2017 dan telah digunakan dalam pelaksanaan 

pelatihan: 

 

                             Tabel. …. Judul Materi Pelatihan yang Disusun Tahun 2017  

No Judul Materi Status 

1 Pemahaman ISO/IEC 17025:2017 Baru 

2 Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Baru 

3 Audit Internal SNI ISO/IEC 17043:2010  Baru 

4 Quality Control Laboratorium Medik Revisi 

5 Validasi Metode Pengujian Mikrobiologi Baru 
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6 Pemahaman SNI ISO 37001:2016 Baru 

 

 

 

 

3. Pelaksanaan Jasa Pelatihan Standardisasi (PNBP) 

 
Realisasi pelaksanaan layanan penyelenggaran pelatihan standardisasi 

dapat dilihat pada Tabel 1, Gambar 1 dan Gambar 2 di bawah ini:  

 

Tabel 1. Rekapitulasi layanan pelatihan standardisasi tahun 2017 

No. JENIS PELATIHAN FREKUENSI 

(kali) 

JUMLAH 

PESERTA 

PUB IHT PUB IHT 

1. Pelayaman Prima Laboratorium - 1 - 25 

2. Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008  2 13 47 285 

3. Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 
17025:2008  

1 3 25 66 

4 Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008  1 4 26 81 

5. Penerapan Quality Control pada 
Laboratorium Medik 

- 2 - 50 

6. Validasi Metode Pengujian Kimia  1 - 25 - 

7. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran  1 1 22 24 

8. Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi 
Produk 

- 1 - 24 

9. Pemahaman  SNI ISO 9001:2015  1 5 25 120 

10. Audit Internal SNI ISO 9001:2015  - 3 - 63 

11. Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012  1 7 22 171 

12. Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan 
ISO/IEC TS 17021-3:2013 

- 7 - 161 

13. Pemahaman SNI ISO/IEC 17065:2012  - 1 - 13 

14. Audit Internal Laboratorium Medik SNI ISO 
15189:2012 

- 1 - 25 

15. Pemahaman SNI ISO/IEC 17024:2012 - 2 - 43 

JUMLAH 8 51 192 1151 

 

Keterangan : 

        PUB = public training        IHT  = in-house training 
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Gambar 1.  Persentase Jumlah Pelatihan Tahun 2017 

 

 

 

Gambar 2.  Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2017 
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 Berdasarkan data di atas, pada tahun 2017 telah dilaksanakan public training 

sebanyak 8 kali di Jakarta atau 14% dari jumlah keseluruhan pelatihan di tahun 

2017, sedangkan in-house training dilaksanakan sebanyak 51 kali atau 86% dari 

jumlah keseluruhan pelatihan di tahun 2017. Jumlah peserta public training tahun 

2017 adalah 192 orang atau sekitar 14%, sedangkan jumlah peserta in-house 

training tahun 2017 adalah 1151 orang atau sekitar 96%. 

 

Gambar 3.  Sebaran Kota Penyelenggara Pelatihan Tahun 2017 

 

Tabel 2. Sebaran Kota Penyelenggara Pelatihan Tahun 2017 

No. Kota Provinsi Pulau Persentase Jawa dan Luar 
Jawa 

1 Jakarta DKI Jakarta 

Jawa 44 pelatihan (75%) 

2 Bandung 

Jawa Barat 
3 Bogor 

4 Depok 

5 Bekasi 

6 Serang 
Banten 

7 Serpong 

8 Semarang Jawa Tengah 

Keterangan: 

       Public 

Training 

 

       In-house 

Training 
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No. Kota Provinsi Pulau Persentase Jawa dan Luar 
Jawa 

9 Cepu 

10 Kediri 
Jawa Timur 

11 Gresik 

12 Palembang 
Sumatera Selatan 

Sumatera 

15 pelatihan (25%) 

13 Baturaja 

14 Padang Sumatera Barat 

15 Banjarmasin 
Kalimantan Selatan 

Kalimantan 16 Tanjung Tabalong 

17 Samarinda Kalimantan Timur 

18 Makasar Sulawesi Selatan Sulawesi 

       Berdasarkan Gambar 3 dan Tabel 2 di atas, sebagian besar pelatihan 

standardisasi dilakukan di Jawa, yaitu sebanyak 44 pelatihan atau 75% dari total 

59 pelatihan yang terlaksana di tahun 2017. Sedangkan 15 pelatihan atau 25% 

sisanya terselenggara di 5 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. 

 

 Selanjutnya, terkait trend penyelenggaraan pelatihan standardisasi dari tahun 2013 

sampai 2017, trend penyelenggaraan in-house training cenderung mengalami 

peningkatan, kecuali pada tahun 2015 yang sedikit mengalami penurunan sebesar 

4% dari tahun 2014 sebagaimana terlihat pada Gambar 4 di bawah ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran para stakeholder terhadap pentingnya 

pengetahuan dan pemahaman terhadap penerapan standar dan penilaian 

kesesuaian semakin meningkat. Sedangkan pada tahun 2017 tidak terjadi 

peningkatan jumlah penyelenggaraan pelatihan yang disebabkan lebih banyaknya 

penyelenggaraan in-house training yang bersifat aplikasi di tahun 2017 (15 kali) 

dibandingkan dengan tahun 2016 (12 kali), sehingga target penerimaan lebih cepat 

tercapai. 
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Gambar 4.  Trend Pelatihan 2013 – 2017 

 

 Untuk public training, dari tahun 2013 sampai dengan 2017 diprogramkan untuk 

dilaksanakan sebanyak 8 kali setiap tahun, kecuali pada tahun 2014 yang 

diprogramkan sebanyak 7 kali. Alasan tidak adanya penambahan program 

penyelenggaraan public training dikarenakan pelaksanaannya dirasa tidak 

ekonomis jika dikaitkan dengan besarnya cost yang harus dikeluarkan Diklat BSN 

untuk public training dibandingkan penerimaan PNBP yang didapat. Hal inilah yang 

mendasari BSN untuk mengajukan perubahan PP PNBP pelatihan standardisasi 

(PP No. 102 tahun 2007) karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

inflasi selama 10 tahun terakhir. 

 Selain itu, alasan Diklat BSN untuk lebih mendorong peningkatan in-house training 

adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap instansi atau organisasi agar 

semakin banyak personilnya yang memahami standardisasi dan penilaian 

kesesuaian, serta semakin memperluas daerah cakupan penyelenggaraan 

pelatihan standardisasi. Jika dilihat dari sisi ekonomis, penyelenggaraan in-house 

training juga lebih menguntungkan bagi pemohon jika dibandingkan dengan 

mengirimkan personilnya untuk mengikuti public training yang dibatasi maksimal 5 

orang, karena biaya paket penyelenggaraan in-house training yang sangat murah 

untuk kuota maksimal 25 peserta (Rp. 8.000.000,- per paket/hari untuk level 

standardisasi umum dan Rp. 8.500.000,- per paket/hari untuk level standardisasi 

aplikasi). Selain itu, pelanggan cenderung lebih memilih penyelenggaraan in-house 

training dibandingkan dengan public training, karena pada in-house training, 

pelanggan akan lebih fokus dalam pelatihan, terutama dalam sesi diskusi. Hal ini 
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merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi pemohon in-house training, 

sehingga apabila dalam penerapan standar di organisasinya terdapat 

permasalahan, maka melalui diskusi pelatihan dapat lebih fokus untuk mencari 

solusi permasalahan tersebut.   

 

 

Gambar 5.  Trend Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2013 – 2017 

 

Terkait perkembangan jumlah peserta pelatihan, berdasarkan Gambar 5 di 

atas, terlihat bahwa sejak 2013, trend jumlah peserta pelatihan selalu mengalami 

peningkatan setiap tahun. Dibandingkan tahun 2016, jumlah peserta pelatihan di 

tahun 2017 meningkat sebesar 6%. Hal ini sejalan pula dengan peningkatan 

jumlah pelatihan standardisasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 dibandingkan 

dengan tahun 2016, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi pelatihan 

standardisasi yang sudah dilakukan oleh Diklat BSN melalui berbagai media, 

seperti website, brosur, leaflet, dan media sosial berjalan cukup efektif. 
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Gambar 6.  Komposisi Peserta Pelatihan Tahun 2013 – 2017 

 

Terkait komposisi peserta pelatihan, terdapat sedikit penurunan jumlah 

peserta yang berasal dari lembaga pemerintah sebesar 8% dibandingkan tahun 

2016, akan tetapi terdapat peningkatan yang sangat signifikan jumlah peserta dari 

kalangan industri dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 84%. Hal ini tentunya 

menjadi sebuah sinyal yang baik bahwa dunia industri sekarang ini sudah lebih 

memahami arti penting penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam 

kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, yang perlu menjadi tugas penting Diklat 

BSN adalah bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi dari kalangan 

akademisi, mengingat di tahun 2017 ini terdapat penurunan jumlah yang cukup 

signifikan dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu sebesar 62%. Ke depannya 

diharapkan Diklat BSN dapat lebih gencar lagi mempromosikan kepada perguruan 

tinggi yang sudah melakukan MoU tentang pentingnya penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran di Perguruan 

Tinggi, yang salah satunya dapat didorong melalui partisipasi dalam kegiatan 

pelatihan standardisasi. 
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Gambar 7. Komposisi Instansi Peserta Pelatihan Tahun 2013 – 2017 

 

Terkait dengan komposisi peserta pelatihan terlihat dari Gambar 7 di atas 

terdapat penurunan jumlah keikutsertaan instansi pemerintah sebanyak 33,33% 

bila dibandingkan dengan tahun 2016. Akan tetapi untuk jumlah keikutsertaan dari 

industri naik sebanyak 5,26% dibandingkan dengan tahun 2016. Untuk rekapitulasi 

kegiatan pelatihan standardisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 

4. Monitoring dan Evaluasi Jasa Pelatihan Standardisasi (PNBP) 

Dalam upaya untuk dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan, maka 

dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan adalah melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta yang berpartisipasi di 

masing-masing kegiatan yang diadakan oleh Bidang Diklat Standardisasi. Hasil kuesioner 

digunakan sebagai bahan evaluasi dan ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja serta 

pelayanan Diklat Standardisasi.  

Untuk melihat keefektifan pelaksanaan pelatihan standardisasi telah dilakukan 

monitoring dan evaluasi pada setiap triwulan. IKM Tahun 2017 adalah 87.37 (TW1=86,10 

TW2=87,04 TW3=88,43 TW4= 86.81) atau masuk sebagai grade A (Sangat Baik) . Capaian 

102.43% dari target (85.30). naik 1,22% dari IKM tahun 2016 sebesar 86,32. Rincian Hasil 

dari monitoring dan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut : 
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Grafik…..Skor IKM Tahun 2013-2017 

Sedangkan untuk saran, masukan dan tindaklanjut yang akan dilakukan terkait 

pelaksanaan pelatihan standardisasi, sebagaimana terlampir   

 

 

4. Penyampaian hasil evalusi unjuk kerja instruktur dan asisten instruktur 

Bidang Diklat setiap tahun melakukan penilaian hasil evaluasi unjuk kerja 

instruktur setiap 4 bulan sekali berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian dari supervisor 

(monitoring oleh eselon II/III), peserta pelatihan dan asisten instruktur. Tahun 2017 ada 

sebanyak 34 Instruktur yang ditugaskan mengajar untuk 61 pelatihan, baik pelatihan 

publik maupun inhouse training (IHT). Nilai rata-rata keseluruhan untuk seluruh instruktur 

adalah sebesar 86,82. Pada tanggal 29 November 2017 Bidang Diklat mengadakan 

Pertemuan Instruktur pelatihan guna menyampaikan monitoring dan evaluasi hasil 

perkembangan pelatihan dan penyampaian berbagai teknik motivasi kepada instruktur 

guna diimplementasikan pada saat mengajar ke peserta pelatihan.  

Tahun 2017, Bidang Diklat telah menambah instruktur baru sebanyak 1 orang 

untuk pemateri ajar Pemahaman SNI ISO 9001:2015, yang merupakan penjenjangan 

kompetensi dari asisten instruktur menjadi instruktur. Hasil penilaian untuk instruktur 

baru tersebut sangat baik, sehingga kedepannya bidang Diklat akan terus memotivasi dan 

mengembangkan kompetensi Sekretariat Diklat agar dapat menjadi instruktur untuk 

materi ajar yang lain. 
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Tanggal 29 November 2017 diselenggarakan Pertemuan Instruktur Pelatihan SPK 

yang dihadiri oleh sekitar 20 orang Instruktur. Pada pertemuan ini diumumkan 1 orang 

instruktur terbaik dan penghargaan kepada 5 orang instruktur untuk 5 elemen penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Penguatan SDM Internal Diklat SPK 

Pada tahun 2017, Program knowledge sharing telah dilakukan sebanyak 5 kali 

dengan peserta adalah staf BSN di bidang Diklat maupun personil BSN lainnya yang terkait 

bidang SPK, dengan berbagai topik, yaitu sebagai berikut: 

1). Informasi perubahan SNI ISO 14001:2015 dengan SNI ISO 14001:2005 serta 

pengetahuan mengenai LCA (Life Cycle Assessment); 

2). Sistem Akreditasi Lembaga Inspeksi; 

3). Sistem Akreditasi Laboratorium 17025; 

4). Sistem Akreditasi Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen 17021-1, 17021-2 

dan 17021-3; dan  

5). Penerapan Sistem dan Skema Sertifikasi Produk. 

 

Selain dilakukan kegiatan knowledge sharing, untuk penguatan kompetensi SDM 

BSN, khususnya di bidang Diklat, telah dilaksanakan beberapa pelatihan, yaitu: 

1). Capacity Building Lead Auditor Training ISO 9001:2015 dan Business Process ISO 

(17021, 17021-1, dan 17021-3); 

2). Lead Auditor ISO 22000:2009 Training; 

3). Simulasi audit ISO 9001:2015 di perusahaan/ organisasi; 
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4). Penulisan Materi Publikasi/ kehumasan; 

5). Pelatihan SNI ISO 37001; 

6). Successfull HR Training Officer, Training Coordinators, and Learning Developers; 

7). Integrated Management Systems ISO 9001, PAS 99 dan ISO 27001; 

8). Workshop Training on EMS ISO 14001:2014 with LCA Perspective; 

9). Speaking Impresively (Talk Inc);  

10). Public speaking for MC; dan 

11). Business Continuity Managemen Training. 
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Tabel 13. Perbandingan Kinerja Anggaran Bidang Diklat 

Tahun 2013 - 2017 per Output Kegiatan 

 

Output Diklat 2013 2014 2015 2016 2017 

Jejaring 
Penendidikan 
Standardisasi 

Pagu 2,238,000,000 1,025,703,000 3,281,000,000 658,888,000 2,400,408,000 

Realisasi 2,118,720,092 984,454,761 3,117,686,194 657,915,495 2,239,945,865 

% Realisasi 94.67% 95.98% 95.02% 99.85% 93.32% 

Layanan jasa 
Diklat 
Standardisasi 

Pagu 887,896,000 960,892,000 997,612,000 1,034,331,200 1,071,050,000 

Realisasi 831,644,900 922,896,494 992,921,796 
1,032,822,800 1,070,387,239 

% Realisasi 93.66% 96.05% 99.53% 99.85% 99.94% 

Total Anggaran 3,125,896,000 1,986,595,000 4,278,612,000 1,693,219,200 3,470,795,239 

Total Realisasi Anggaran 2,950,364,992 1,907,351,255 4,110,607,990 1,690,738,295 3,310,995,865 

Total Persentase Realisasi 94.38% 96.01% 96.07% 99.85% 95.40% 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan 

Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian IPS - Badan Standardisasi Nasional TA. 2016 dapat 

disimpulkan bahwa secara umum  indikator kinerja  yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Kinerja TA. 2017 telah dapat dipenuhi oleh Bidang Diklat, kecuali pengembangan Sarana Diklat : 

Pengembangan aplikasi elearning dan regitrasi online. Capaian kinerja yang lainnya dapat 

melampuai target kinerja yang ditetapkan. 

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

meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi di masa mendatang. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal sehingga dapat 

mencapai target yang direncanakan. 

Kegiatan pengembangan jejaring pendidikan standardisasi banyak dipengaruhi oleh : 

 Faktor eksternal, seperti : komitmen Perguruan Tinggi, ketersediaan para pakar 

penyusun materi diklat 

 Faktor internal, seperti : ketersediaan dukungan sarana (finansial) dan fasilitas 

pendukung lainnya 

 

Masalah Perbaikan 

Komitmen Perguruan Tinggi - Rekoordinasi terkait PIC di Perguruan Tinggi 
- Menentukan metode / sistem pendidikan 

standardisasi di Perguruan Tinggi 

Ketersediaan para pakar ekspert 

penyusun materi diklat 

- Memperluas jaringan expert untuk mendukung 
pengembangan dan pembinaan pendidikan dan 
pelatihan standardisasi 

- Membuat sistem/metode baru dalam penyusunan 
materi pelatihan 

Ketersediaan dukungan 

sarana (finansial) dan fasilitas 

pendukung lainnya 

Melakukan perencanaan dengan baik dan terus 

melakukan koordinasi intensif dengan bagian 

perencanaan, keuangan, dan tata usaha BSN. 

Kiranya LAKIP Bidang Diklat - Pusdikmas dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan 

sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja  

BSN, khususnya Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi di masa mendatang. 

 

 


