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S 

 

BAB I                 PENDAHULUAN 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan 

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.  

Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi 

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran 

strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi 

kewajiban Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, sebagai salah satu 

unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara 

berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan 

Standardisasi Nasional.  

Kinerja Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi memberikan 

kontribusi khususnya pada kinerja  Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan 

Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, 

penyusunan Laporan Kinerja Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang 

Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi . 
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I.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik 

atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka 

mencapai visi dan misi Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan 

Standardisasi, dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan 

dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit 

Kerja. 

I.3  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 

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

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 

Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 

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

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi adalah melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana 

di bidang informasi dan dokumentasi standardisasi. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi  menyelenggarakan fungsi: 

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem komunikasi data dan 

jaringan informasi standardisasi, dokumentasi dan perpustakaan 

pendayagunaan informasi standardisasi;  
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2. penyusunan rencana dan program pengembangan sistem komunikasi data 

dan jaringan informasi, dokumentasi dan perpustakaan, serta 

pendayagunaan informasi standardisasi; 

3. pengembangan sistem komunikasi data dan sistem jaringan informasi 

standardisasi; 

4. pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan standardisasi;  

5. pendayagunaan informasi standardisasi, dan pemberian layanan informasi 

standardisasi. 

Struktur Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

Bagan Struktur Organisasi  

 

 
Gambar I.1 

 Struktur Organisasi Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi  
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh : 

1. Bidang Sistem Komunikasi Data dan Jaringan Informasi Standardisasi, 

dengan tugas Melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, 

kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kegiatan 

di bidang sistem komunikasi data, sistem jaringan teknologi informasi, serta 

alih media dan penerbitan di bidang standardisasi. 

2. Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan, dengan tugas melaksanakan  

penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan 

perencanaan serta melaksanakan dokumentasi dan pengelolaan data 

standardisasi nasional, pengadaan, pengolaha pengindeksan sumber 

informasi serta pengelolaan koleksi dan pemberian layanan perpustakaan.  

3. Bidang Pendayagunaan Informasi Standardisasi, dengan tugas Melakukan 

penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan 

perencanaan serta melaksanakan pengemasan informasi standardisasi, 

pelayanan dan diseminasi informasi, penerjemahan dan kerjasama 

standardisasi.   

I.4  SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 

31 Desember 2017 Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi memiliki 

personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 44 (empat puluh 

empat) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:  
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Tabel I.1 

Komposisi ASN Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi berdasarkan 

tingkat pendidikan 

 
 

 

 

 

Gambar I.2  Komposisi ASN Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

berdasarkan tingkat pendidikan 

 

 

No Uraian 
Jenjang Pendidikan Jumlah 

Orang < S1 S1 S2 S3 

1. 
Kepala  Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi  
- - 1 

 

- 1 

2. 
Bidang Sistem Komunikasi Data dan 

Jaringan Informasi Standardisasi   
4 11 2 

 

- 17 

3. 
Bidang Dokumentasi dan 

Perpustakaan  
3 6 5 

 

- 14 

4.  
Bidang Pendayagunaan Informasi 

Standardisasi 
4 7 1 

 

- 12 

 Jumlah 11 24 9 0 44 
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Tabel I.2 

Komposisi ASN Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi berdasarkan 

gender 

No. Uraian L P 

1.  Kepala  Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi    

1 - 

2. Bidang Sistem Komunikasi Data dan 

Jaringan Informasi Standardisasi   

14 3 

3.  Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan  9 5 

4. Bidang Pendayagunaan Informasi 

Standardisasi 

5 7 

Jumlah 44 29 15 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 

Grafik Komposisi Pegawai Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

berdasarkan Gender 
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Tabel I.3 

Komposisi ASN Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi berdasarkan 

Umur 

Dalam tahun 

No. Uraian ≤ 30 31-40 41-50 51-60 

1.  Kepala  Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi    - - 1 - 

2. Bidang Sistem Komunikasi Data dan 

Jaringan Informasi Standardisasi   9 5 3 - 

3.  Bidang Dokumentasi dan 

Perpustakaan  2 5 4 3 

4. Bidang Pendayagunaan Informasi 

Standardisasi 1 6 5 - 

Jumlah 44 12 16 13 3 

 

 

 

Gambar I.2 

Grafik Komposisi Pegawai Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

berdasarkan Umur 
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I.5  PERAN STRATEGIS  

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan 

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.  

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai peran 

strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu Penyelenggaraan 

kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi.  Untuk itu sesuai dengan 

tugas dan fungsinya Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi telah 

mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang 

akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. 

 

Tabel I.2 

Potensi dan Permasalahan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi  

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

a. Koleksi Standar 

Nasional Indonesia 

dan internasional  

yang relatif 

lengkap 

b. Adanya kerjasama 

yang baik dengan 

Badan Pembuat 

Standar,  instansi 

pemerintah, dan 

perguruan tinggi, 

serta kerjasama 

dengan unit dan 

profesi pengelola 

informasi 

c. Tersedianya 

infrastruktur IT 

yang cukup 

memadai 

d. Adanya dukungan 

manajemen yang 

cukup memadai 

e. Sebagian SDM 

1. Masih banyak SNI tahun 

lama kurang jelas atau 

tidak memadai untuk 

dilayankan 

2. Masih banyak SNI yang 

tidak memiliki e-file 

sehingga tidak bias 

untuk dilayankan 

melalui media elektronik 

3. Masih kurangnya 

informasi SPK terkini 

yang diperoleh 

stakeholder khususnya 

di daerah  

 

 

 

 

 

 

4. Kurangnya publikasi 

1. melakukan kegiatan 

penulisan ulang (rewrite) 

SNI tanpa merubah 

format 

2. melakukan alih media SNI 

dari tercetak menjadi e-

file 

 

 

3. a. Melakukan kegiatan 

literasi/knowledge sharing 

mengenai SPK 

b. Menyusun dan 

mendiseminasikan paket 

informasi SPK untuk 

mendukung penerapan 

SNI yang diakses oleh 

pemangku kepentingan 

c. Mengembangkan SNI 

Corner  

 

4. Menyusun publikasi 
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POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

berpendidikan 

tinggi 

f. Aplikasi Sistem 

Informasi dan 

data base 

g. Pengetahuan 

tentang 

Keamanan 

Informasi 

 

informasi SPK yang 

diperlukan oleh industry 

atau pelaku usaha 

 

 

 

5. Masih terbatasnya 

jumlah SNI yang diakses 

oleh masyarakat  

 

6. Perlu peningkatan 

kompetensi ASN untuk 

berbagai aspek 

 

7. Sistem aplikasi dan data 

base belum terintegrasi 

dengan baik 

 

 

 

 

informasi SPK yang 

mencakup regulasi tujuan 

ekspor, regulasi nasional 

untuk produk yang 

beredar di pasar retail 

dan penerapan standard 

oleh industri  

5. Menyediakan akses SNI 

melalui  layanan 

dokumen SNI maupun 

melalui portal SiSPK (untuk 

SNI baru) 

6. Penyusunan program dan 

alokasi anggaran 

pelatihan 

 

7. Integrasi sistem aplikasi 

dan  database 
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R 

BAB II               PERENCANAAN KINERJA 
 

 

II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi 

umusan visi dan misi Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

sesuai Renstra Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi   Tahun 

2015-2019 adalah sebagai berikut.  

VISI 

Menjadi pusat sumber informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian guna 

menumbuhkan budaya standar di masyarakat. 

 MISI 

Mengembangkan sistem informasi, menyediakan, mendayagunakan, serta 

menyebarluaskan data dan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian. 

 

II.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  merupakan  sesuatu  apa  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan 

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

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

program,  dan  kegiatan  dalam rangka  merealisasi  misi.  Tujuan  yang  

dirumuskan  berfungsi  juga  untuk mengukur sejauh  mana  visi  dan  Pusat 

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi telah  dicapai  mengingat  tujuan 

dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. 
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Rumusan tujuan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi adalah 

sebagai berikut : 

TUJUAN 
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi standardisasi dan 

penilaian kesesuaian. 

2. Meningkatnya pemanfaatan informasi standardisasi dan penilaian 

kesesuaian oleh pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan 

standardisasi dan penialaian kesesuaian. 

3. Meningkatnya kinerja infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mendudkung peningkatan akses informasi standardisasi dan penilaian 

kesesuaian. 

 

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi  dituntut agar dapat mengikuti perkembangan 

dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan 

kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan 

penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan 

antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2017, sasaran Pusat 

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi telah dilakukan penyempurnaan 

dalam rangka perbaikan berkelanjutan.  

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. 

SASARAN 

Sasaran sesuai Renstra Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

Tahun 2015-2019 : 

Meningkatnya persepsi, partisipasi, serta kepuasan masyarakat melalui 

pengembangan sistem dan layanan informasi guna mendukung 

pendayagunaan serta penyebarluasan data dan informasi standardisasi dan 

penilaian kesesuaian. 
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Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat 

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 

2017 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan  

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI  

3. Meningkatnya budaya mutu 

4. Meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang 

SPK 

5. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, 

tata kelola dan organisasi Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

yang professional. 

II.2  PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja 

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja 

dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan 

organisasi pada akhir tahun.  

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran 

kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja 

Sasaran Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi  sehingga indikator 

kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Tahun 

2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat 

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi tahun 2017 berdasarkan sasaran, 

indikator kinerja dan target.  
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Tabel II.1 

Perjanjian Kinerja Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Tahun 2017 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2017 

Customer Perspectives 

1. Meningkatnya 

penerapan SNI 

oleh pemangku 

kepentingan 

Jumlah publikasi informasi regulasi 

negara tujuan ekspor yang dapat 

mendorong keberterimaan produk 

unggulan nasional ber-SNI 

10  

publikasi 

Jumlah publikasi informasi 

penerapan regulasi nasional untuk 

produk yang beredar di pasar 

retail 

20  

publikasi 

Jumlah publikasi informasi 

standardisasi dan PK untuk 

penerapan standar oleh industri 

20 

publikasi/ 

dokumen 

Internal Process Perspectives 

2. Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas 

pengembangan 

SNI 

Jumlah SNI yang dibeli atau 

diakses oleh masyarakat 

2.000    

judul 

3. Meningkatnya 

budaya mutu 

Jumlah paket informasi 

standardisasi dan PK untuk 

mendukung penerapan SNI yang 

diakses oleh pemangku 

kepentingan 

20 paket 

informasi 

4. Meningkatnya 

persepsi, partisipasi 

dan kompetensi 

masyarakat di 

bidang SPK 

Jumlah pemanfaat informasi 

standardisasi dan penilaian 

kesesuaian online dan off-line 

14.000 

pemanfaa

t 

Jumlah akses informasi 

standardisasi dan penilaian 

kesesuaian berbasis TIK 

1.500.000 

akses 

Jumlah kebijakan layanan 

informasi 

6 kebijakan 

Jumlah pengguna layanan 

informasi standardisasi dan 

penilaian kesesuaian melalui simpul 

layanan 

55.000 

pengguna 

Jumlah simpul sistem informasi 

yang terintegrasi/back link dengan 

sistem informasi standardisasi dan 

400 link 



2017| Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi   14 

 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2017 

penilaian kesesuaian 

Persentase penyelesaian komplain 100 % 

Persentase penerbitan publikasi SNI 100 % 

Persentase  pengembangan / 

rancangan aplikasi SPK 

100 % 

Learning and Growth Perspectives 

5. Meningkatnya 

kinerja sistem 

pengelolaan 

anggaran, sumber 

daya manusia, 

tata kelola dan 

organisasi Pusat 

Informasi dan 

Dokumentasi 

Standardisasi yang 

profesional 

Persentase Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi yang 

meningkat kompetensinya 

100 % 

Realisasi anggaran Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi 

95 % 

Persentase pencapaian kinerja 

Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi 

90 % 

Persentase tindak lanjut atas hasil 

pengawasan eksternal 

100 % 

Persentase tindak lanjut atas hasil 

pengawasan internal 

100 % 

Persentase implementasi RB BSN 

sesuai dengan tugas dan fungsi 

Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi 

75 % 

Tingkat kepuasan pelanggan atas 

layanan informasi dan 

dokumentasi SPK (skala 1-100) 

84 nilai 

 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 5 (lima) 

sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk 

mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.  
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Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi melaksanakan 1 (Satu) kegiatan dalam 1 (Satu) 

program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output 

yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:     

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui : 

     1. Kegiatan:  Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, yang 

akan menghasilkan output : 

a. Output : Informasi Standardisasi  

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Meningkatakan informasi standardiasi 

2. Mengembangkan dan memperluas SNI Corner 

3. Membina jejaring informasi standardisasi 

4. Membuat aplikasi Sistem Informasi Standardisasi 

5. Melaksanalan layanan informasi standardisasi 
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A 

BAB III              AKUNTABILITAS KINERJA 
 

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. 

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi berkewajiban untuk 

melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan 

Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama 

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

telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi  telah melaksanakan beberapa aktivitas 

kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan 

aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat 

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Tahun 2017. 

III.1   CAPAIAN KINERJA 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan 

target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta 

aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian 

masing-masing sasaran dan target yang Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian 

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

Pencapaian Kinerja Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Tahun 2017 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi 
Capaian 

% 

1. Meningkatnya 

penerapan SNI 

oleh pemangku 

kepentingan 

1. Jumlah publikasi informasi 

regulasi negara tujuan 

ekspor yang dapat 

mendorong 

keberterimaan produk 

unggulan nasional ber-

SNI  

10  

publikasi 

10 100 

2. Jumlah publikasi informasi 

penerapan regulasi 

nasional untuk produk 

yang beredar di pasar 

retail  

20  

publikasi 

20 100 

3. Jumlah publikasi informasi 

standardisasi dan PK 

untuk penerapan standar 

oleh industri 

20 

publikasi/ 

dokumen 

20 100 

2. Meningkatnya 

kapasitas dan 

kualitas 

pengembanga

n SNI 

4. Jumlah SNI yang dibeli 

atau diakses oleh 

masyarakat 

2.000    

judul 

3.393 169.65 

3. Meningkatnya 

budaya mutu 

5. Jumlah paket informasi 

standardisasi dan PK 

untuk mendukung 

penerapan SNI yang 

diakses oleh pemangku 

kepentingan 

20 paket 

informasi 

20 100 

4. Meningkatnya 

persepsi, 

partisipasi dan 

kompetensi 

masyarakat di 

bidang SPK 

6. Jumlah pemanfaat 

informasi standardisasi 

dan penilaian kesesuaian 

online dan off-line 

14.000 

pemanfaa

t 

15.802 112.87 

 

7. Jumlah akses informasi 

standardisasi dan 

penilaian kesesuaian 

berbasis TIK 

1.500.000 

akses 
3.709.485 247,3  
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Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi 
Capaian 

% 

8. Jumlah kebijakan 

layanan informasi 

6 

kebijakan 

6 100 

9. Jumlah pengguna 

layanan informasi 

standardisasi dan 

penilaian kesesuaian 

melalui simpul layanan 

55.000 

pengguna 

55.331 100.6 

 

10. Jumlah simpul sistem 

informasi yang 

terintegrasi/back link 

dengan sistem informasi 

standardisasi dan 

penilaian kesesuaian 

400 link 1.008 250% 

11. Persentase penyelesaian 

komplain 

100 % 100 % 100  

12. Persentase penerbitan 

publikasi SNI 

100 % 100 % 100  

13. Persentase  

pengembangan / 

rancangan aplikasi SPK 

100 % 100 % 100  

5. Meningkatnya 

kinerja sistem 

pengelolaan 

anggaran, 

sumber daya 

manusia, tata 

kelola dan 

organisasi Pusat 

Informasi dan 

Dokumentasi 

Standardisasi 

yang 

profesional 

14. Persentase Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Pusat 

Informasi dan 

Dokumentasi 

Standardisasi yang 

meningkat 

kompetensinya 

100 % 95,45% 95,45% 

15. Realisasi anggaran Pusat 

Informasi dan 

Dokumentasi 

Standardisasi 

95 % 95.37% 100.4 

 

16. Persentase pencapaian 

kinerja Pusat Informasi 

dan Dokumentasi 

Standardisasi 

90 % 95% 105, 56% 
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Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi 
Capaian 

% 

17. Persentase tindak lanjut 

atas hasil pengawasan 

eksternal 

100 % 100 % 100 % 

18. Persentase tindak lanjut 

atas hasil pengawasan 

internal 

100 % 100 % 100 % 

19. Persentase implementasi 

RB BSN sesuai dengan 

tugas dan fungsi Pusat 

Informasi dan 

Dokumentasi 

Standardisasi 

75 % 75 % 100 % 

20. Tingkat kepuasan 

pelanggan atas layanan 

informasi dan 

dokumentasi SPK (skala 1-

100) 

84 nilai 84,30 100,3 

 

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusat 

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi untuk masing-masing sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017| Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi   20 

 

 Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

SASARAN 

1 
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan  

 

Tabel III.2 

Capaian Kinerja Sasaran I 

Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya 
Target  Realiasi 

Capaian 

% 

Jumlah publikasi informasi 

regulasi negara tujuan ekspor 

yang dapat mendorong 

keberterimaan produk 

unggulan nasional ber-SNI  

10  

publikasi 

10 100 Tidak ada Indikator  

Kinerja Baru 

Jumlah publikasi informasi 

penerapan regulasi nasional 

untuk produk yang beredar di 

pasar retail  

20  

publikasi 

20 100 Tidak ada Indikator  

Kinerja Baru 

Jumlah publikasi informasi 

standardisasi dan PK untuk 

penerapan standar oleh 

industri 

20 

publikasi

/ 

dokume

n 

20 100 Tidak ada Indikator  

Kinerja Baru 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

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

yaitu 1). Jumlah publikasi informasi regulasi negara tujuan ekspor yang dapat 

mendorong keberterimaan produk unggulan nasional ber-SNI , 2). Jumlah 

publikasi informasi penerapan regulasi nasional untuk produk yang beredar di 

pasar retail , 3). Jumlah publikasi informasi standardisasi dan PK untuk 

penerapan standar oleh industri. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut 

seluruhnya sebesar 100% .  Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja 

sasaran 1. 
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1. Indikator Kinerja : Jumlah publikasi informasi regulasi negara tujuan ekspor yang 

dapat mendorong keberterimaan produk unggulan nasional ber-SNI 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

berjumlah 10 publikasi dan capaian berjumlah 10 publikasi.  Indikator kinerja ini 

merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada tahun 2016 indikator 

kinerja ini belum ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator kinerja ini secara eksplisit tidak tercantum dalam Renstra BSN, 

karena bersifat mendukung salah satu sasaran BSN yaitu meningkatnya 

penerapan SNI oleh pemangku kepentingan.  

Target indikator kinerja dapat dicapai karena adanya dukungan yang 

memadai baik dari sisi anggaran maupun SDM. Khusus untuk dukungan SDM, 

pelaksanaan penyusunan publikasi dilakukan dengan memanfaatkan SDM 

yang kompeten dari unit kerja di luar Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi. 

Selain tersedia dalam bentuk tercetak dengan jumlah terbatas, publikasi 

ini tersedia dalam bentuk elektronik pada website BSN sehingga dapat diakses 

oleh public secara luas. 

 

 

 

Gambar III.1  

Contoh publikasi informasi regulasi negara tujuan ekspor 
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2. Indikator Kinerja : Jumlah publikasi informasi penerapan regulasi nasional untuk 

produk yang beredar di pasar retail  

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

berjumlah 20 publikasi dan capaian berjumlah 20 publikasi.  Indikator kinerja ini 

merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada tahun 2016 indikator 

kinerja ini belum ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator kinerja ini secara eksplisit tidak tercantum dalam Renstra BSN, 

karena bersifat mendukung salah satu sasaran BSN yaitu meningkatnya 

penerapan SNI oleh pemangku kepentingan.  

Target indikator kinerja dapat dicapai karena adanya dukungan yang 

memadai baik dari sisi anggaran maupun SDM. Khusus untuk dukungan SDM, 

pelaksanaan penyusunan publikasi dilakukan dengan memanfaatkan SDM 

yang kompeten dari unit kerja di luar Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi. 

Selain tersedia dalam bentuk tercetak dengan jumlah terbatas, publikasi 

ini tersedia dalam bentuk elektronik pada website BSN sehingga dapat diakses 

oleh public secara luas. 

 

Gambar III.2  

Contoh publikasi informasi penerapan regulasi nasional untuk 

produk retail 
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3. Indikator kinerja: Jumlah publikasi informasi standardisasi dan PK untuk 

penerapan standar oleh industri 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

berjumlah 20 publikasi dan capaian berjumlah 20 publikasi.  Indikator kinerja ini 

merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada tahun 2016 indikator 

kinerja ini belum ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator kinerja ini secara eksplisit tidak tercantum dalam Renstra BSN, 

karena bersifat mendukung salah satu sasaran BSN yaitu meningkatnya 

penerapan SNI oleh pemangku kepentingan.  

Target indikator kinerja dapat dicapai karena adanya dukungan yang 

memadai baik dari sisi anggaran maupun SDM. Khusus untuk dukungan SDM, 

pelaksanaan penyusunan publikasi dilakukan dengan memanfaatkan SDM 

yang kompeten dari unit kerja di luar Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi. 

Selain tersedia dalam bentuk tercetak dengan jumlah terbatas, publikasi 

ini tersedia dalam bentuk elektronik pada website BSN sehingga dapat diakses 

oleh public secara luas. 

 

 

Gambar III.3 Contoh publikasi informasi standardisasi untuk 

penerapan standar oleh industri 
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SASARAN 

2 
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI 

 

Tabel III. 

Capaian Kinerja Sasaran II 

Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya 
Target  Realiasi 

Capaian 

% 

Jumlah SNI yang dibeli atau 

diakses oleh masyarakat 

2.000    

judul 

3.393 169.65 Tidak ada Indikator  

Kinerja Baru 

 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan terdiri dari 1 (satu) indikator 

kinerja yaitu Jumlah SNI yang dibeli atau diakses oleh masyarakat.  Capaian 

kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 169.65%.  Berikut disampaikan 

rincian capaian indikator kinerja sasaran 2. 

4. Indikator Kinerja: Jumlah SNI yang dibeli atau dimanfaatkan diakses oleh 

masyarakat  

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 169.65% dimana target 

berjumlah 2.000 judul SNI dan capaian berjumlah 3.393 judul SNI.  Indikator 

kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada tahun 2016 

indikator kinerja ini belum ada.  

Kinerja yang dicapai pada indikator kinerja ini jauh melebihi target, 

mungkin karena targetnya terlalu kecil, dikarenakan kehati-hatian atau 

ketidakyakinan ketika menentukan target  jumlah judul (bukan eksemplar) SNI 

yang akan dimanfaatkan/terjual) mengingat sasaran dan indikator kinerja 

tersebut baru dibuat tahun 2017.  Untuk tahun 2018 indikator kinerja tersebut 

perlu ditingkatkan. 
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Indikator kinerja ini secara eksplisit tidak tercantum dalam Renstra BSN, 

karena bersifat mendukung salah satu sasaran BSN yaitu meningkatnya 

penerapan SNI oleh pemangku kepentingan.  

Target indikator kinerja dapat dicapai karena adanya dukungan yang 

memadai baik dari sisi anggaran maupun SDM. Khusus untuk dukungan SDM, 

pelaksanaan penyusunan publikasi dilakukan dengan memanfaatkan SDM 

yang kompeten dari unit kerja di luar Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi. 

Selain tersedia dalam bentuk tercetak dengan jumlah terbatas, publikasi 

ini tersedia dalam bentuk elektronik pada website BSN sehingga dapat diakses 

oleh public secara luas. 

 

SASARAN 

3 
Meningkatnya Budaya Mutu 

 

Tabel III.xx 

Capaian Kinerja Sasaran II 

Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya 
Target  Realiasi 

Capaian 

% 

Jumlah paket informasi 

standardisasi dan PK untuk 

mendukung penerapan SNI 

yang diakses oleh pemangku 

kepentingan 

20 paket 

informasi 

20 100 Tidak ada Indikator  

Kinerja Baru 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

Budaya Mutu terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah paket informasi 

standardisasi dan PK untuk mendukung penerapan SNI yang diakses oleh 

pemangku kepentingan.  Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut 

sebesar 100%.  Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3. 

5. Indikator Kinerja: Jumlah paket informasi standardisasi dan PK untuk mendukung 

penerapan SNI yang diakses oleh pemangku kepentingan 
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Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

berjumlah 20 paket informasi dan capaian berjumlah 20 paket informasi.  

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada 

tahun 2016 indikator kinerja ini belum ada. 

Indikator kinerja ini secara eksplisit tidak tercantum dalam Renstra BSN, 

karena bersifat mendukung salah satu sasaran BSN yaitu meningkatnya budaya 

mutu dalam masyarakat Indonesia. 

Target indikator kinerja dapat dicapai karena adanya dukungan baik 

dari sisi anggaran maupun SDM, serta koordinasi dengan unit kerja lain BSN 

maupun instansi pemerintah/swasta. Khusus untuk dukungan SDM, pelaksanaan 

penyusunan publikasi dilakukan dengan memanfaatkan SDM yang kompeten 

dari unit kerja di luar Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi. 
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SASARAN 

4 

Meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi 

masyarakat di bidang SPK 

 

Tabel III.xx 

Capaian Kinerja Sasaran II 

Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisasi 

2016 

Peningkatan

/ 

(Penurunan) 

dari realisasi 

tahun 

sebelumnya 

Target  Realiasi 
Capaian 

% 

Jumlah pemanfaat informasi 

standardisasi dan penilaian 

kesesuaian online dan off-line 

14.000 

pemanfa

at 

15.802 112.9 

 

Tidak ada Indikator  

Kinerja Baru 

Jumlah akses informasi 

standardisasi dan penilaian 

kesesuaian berbasis TIK 

1.500.000 

akses 
3.709.485 247,3  3.781.924 Terjadi 

penurunan 

hasil 

dikarenakan 

terdapat 

perbedaan 

metode 

penghitunga

n 

Jumlah kebijakan layanan 

informasi 

6 

kebijakan 

6 100 4 Meningkat 2  

Jumlah pengguna layanan 

informasi standardisasi dan 

penilaian kesesuaian melalui 

simpul layanan 

55.000 

penggun

a 

55.331 100.6 50.917 Meningkat 

4414 

Jumlah simpul sistem informasi 

yang terintegrasi/back link 

dengan sistem informasi 

standardisasi dan penilaian 

kesesuaian 

400 link 1.008 250% 393 link Meningkat 

615 link 

Persentase penyelesaian 

komplain 

100 % 100 % 100    

Persentase penerbitan 

publikasi SNI 

100 % 100 % 100   Indikator 

kinerja baru 

Persentase  pengembangan / 

rancangan aplikasi SPK 

100 % 150 % 150  Indikator 

kinerja baru 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK terdiri dari 8 
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(delapan) indikator kinerja yaitu: 1). Jumlah pemanfaat informasi standardisasi 

dan penilaian kesesuaian online dan off-line, 2). Jumlah akses informasi 

standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis TIK, 3). Jumlah kebijakan 

layanan informasi, 4). Jumlah pengguna layanan informasi standardisasi dan 

penilaian kesesuaian melalui simpul layanan, 5). Jumlah simpul sistem informasi 

yang terintegrasi/back link dengan sistem informasi, 6). Persentase penyelesaian 

komplain, 7). Persentase penerbitan publikasi SNI, 8). Persentase  

pengembangan / rancangan aplikasi SPK. Capaian kinerja untuk indikator 

kinerja tersebut sebesar 100% untuk 4 (empat) indikator kinerja sedangkan 

capaian kinerja 4 (empat) indikatot kinerja lainnya lebih dari 100%. Berikut 

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4. 

6. Indikator Kinerja : Jumlah pemanfaat informasi standardisasi dan penilaian 

kesesuaian online dan off-line  

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 112.87% dimana target 

berjumlah 14.000 pemanfaat dan capaian berjumlah 15.802 pemanfaat. Pada 

tahun 2016 target kinerja. 

Capaian kinerja  ini meningkat 1.646 pemanfaat dibandingkan capaian 

tahun 2016 yang mencapai  14.156 pemanfaat. (11,6%). 

Dengan demikian capaian untuk indikator kinerja ini telah melampaui 

target yang diterapkan dalam Renstra Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir(2016 dan 2017). 

Keberhasilan pencapaian target karena adanya beragam cara akses 

informasi SPK, baik melalui website, telephone, email atau datang langsung. 

Akses secara online didukung dengan infrastruktur TI yang memadai melalui 

penayangan e-file SNI terbaru di portal SISPK . Sedangkan informasi SPK secara 

offline dilayankan melalui Layanan Informasi Terpadu (LITe) di kantor BSN. 
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Gambar xx. Target dan Capaian pemanfaat informasi standardisasi dan 

penilaian kesesuaian online dan off-line 

 

7. Indikator Kinerja : Jumlah akses informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian 

berbasis TIK 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 247,3 % dimana target 

berjumlah 1.500.000 dan realisasi berjumlah 3.709.485 akses.  

Jumlah tersebut diperoleh dari 15 aplikasi sistem informasi berbasis web 

yang dimiliki BSN, yaitu : 

1. elearning.bsn.go.id 

2. diklat.bsn.go.id 

3. js.bsn.go.id 

4. sisni.bsn.go.id 

5. sni.bsn.go.id 

6. lib.bsn.go.id 

7. tbt.bsn.go.id 

8. lpk.bsn.go.id 

9. codex.bsn.go.id 
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10. sipmas.bsn.go.id 

11. akreditasi.bsn.go.id 

12. jdih.bsn.go.id 

13. sibangbeni.bsn.go.id 

14. sijamas.bsn.go.id 

15. sispk.bsn.go.id 

 

Realisasi indicator kinerja ini sedikit menurun dibandingkan realisasi tahun 

2016 sebesar 3.781.924 (menurun 1,92 %). Hal ini disebabkan karena adanya 

gangguan terhadap salah satu subsistem informasi yang terkait dengan 

perumusan SNI (sispk.bsn.go.id) yang diakibatkan terkena virus berjenis 

ransomware, sehingga subsistem tersebut tidak dapat diakses pada dua 

minggu terakhir bulan Desember 2017. 

Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, telah dilakukan 

perbaikan tata kelola keamanan informasi serta penguatan keamanan 

infrastruktur jaringan.   

Perbandingan akses selama 2015 – 2017 dapat digambar dalam grafik 

berikut : 

 

 

Gambar III.xx Perbandingan target dan realisasi akses informasi SPK tahun 

2015-2017 
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Sedangkan jumlah akses informasi SPK perbulan selama 2017 dapat 

digambarkan dalam grafik berikut : 

 

 

Gambar III.xx Jumlah akses informasi SPK per bulan 

 

Dari grafik di atas, terlihat puncak akses informasi SPK terjadi pada sekitar 

bulan Oktober – November 2017. Hal ini kemungkinan terkait dengan 

diselenggarakannya acara Hari Standar Dunia di bulan Oktober dan Bulan Mutu 

Nasional pada bulan November. 

 

8. Indikator Kinerja : Jumlah kebijakan layanan informasi 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

berjumlah 6 kebijakan dan capaian berjumlah 6 kebijakan.  Tercapainya target 

yang ditetapkan karena adanya koordinasi yang memadai dalam 

menghadapi kendala yang muncul pada saat penyusunan kebijakan berupa 

terbatasnya waktu dan tenaga untuk pembahasan.  

Pengertian kebijakan pada indikator kinerja ini tidak hanya mencakup 

kebijakan yang ditetapkan sebagai peraturan Kepala BSN namun juga dalam 

bentuk panduan/prosedur/instruksi kerja yang digunakan secara internal baik di 

BSN maupun Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi. 
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9. Indikator Kinerja : Jumlah pengguna layanan informasi standardisasi dan 

penilaian kesesuaian melalui simpul layanan 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100,6% dimana target 

berjumlah 55.000 pengguna dan capaian berjumlah 55.331 pengguna.   

Capaian ini meningkat sebanyak 4414 pengguna dibandingkan realisasi 

2016 sebanyak 50.917 pengguna (meningkat 8,67%). Peningkatan ini terjadi 

karena berkembangnya SNI Corner di daerah serta berfungsinya simpul layanan 

informasi SPK. 

 

Gambar: Jumlah pengguna layanan informasi standardisasi dan penilaian 

kesesuaian melalui simpul layanan 

 

10. Indikator Kinerja : Jumlah simpul sistem informasi yang terintegrasi/back link 

dengan sistem informasi 

Pranala balik, juga dikenal sebagai Link Masuk, inbound link, inlink, 

dan backlink, adalah link yang masuk ke sebuah situs web atau halaman web. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Link
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_web
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Dalam terminologi dasar link, backlink adalah link apapun yang diterima oleh 

sebuah node web (halaman web, direktori, situs web atau domain tingkat atas) 

dari node web lain. 

Inbound link yang awalnya penting (sebelum munculnya search engine) 

sebagai dasar navigasi web; hari ini, kepentingannya terletak pada peringkat 

dari search engine optimization (SEO). Jumlah backlink adalah salah satu 

indikasi popularitas atau pentingnya website atau halaman (misalnya, ini 

digunakan oleh Google untuk menentukan PageRank dari halaman web). Di 

luar SEO, Backlink halaman web mungkin kepentingan pribadi, budaya atau 

semantik signifikan: mereka menunjukkan siapa yang membuat perhatian ke 

halaman tersebut. 

Tahun 2016, pranala balik mencapai 393 dari target 350, sehingga target 

tahun 2017 dinaikkan menjadi 400 pranala balik. Capaian pranala balik yang 

mencapai 1008 (250 %) mengindikasikan banyak masyarakat yang 

menggunakan data/informasi dari situs BSN sebagai sumber informasi. Salah 

satu kelemahan menentukan target pranala balik adalah kendal/kontrol 

dilakukan oleh masyarakat. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/SEO
https://id.wikipedia.org/wiki/Google
https://id.wikipedia.org/wiki/PageRank
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Gambar. Jumlah simpul sistem informasi yang terintegrasi/back link dengan 

sistem informasi 

 

11. Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian komplain 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

sebesar 100% komplain terselesaikan dan capaian sebesar 100% komplain 

terselesaikan.  Capaian ini sama dengan realisasi 2016 sebesar 100%. 

Capaian diperoleh karena Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi menerapkan metode First in first out  dalam menangani komplain. 

Keluhan harus langsung ditangani saat itu juga.  

 

12. Indikator Kinerja : Persentase penerbitan publikasi SNI 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

sebesar 100% complain terselesaikan dan capaian sebesar 100% complain 

terselesaikan.   

Capaian ini sama dengan realisasi 2016 sebesar 100%. Indikator kinerja ini 

merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. Pada tahun 2016 indikator 

kinerja ini belum ada. 

Indikator kinerja ini secara eksplisit tidak tercantum dalam Renstra BSN, 

karena bersifat mendukung salah satu sasaran BSN yaitu meningkatnya 

penetapan SNI.  

Tercapainya target penerbitan SNI sesungguhnya bukanlah hasil kinerja 

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi semata, melainkan hasil kerja 

sama berbagai unit kerja yang ada di BSN,khususnya Pusat Perumusan Standar 

dan Biro Hukum, Organisasi dan Humas belum selesai. 

Peranan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi terutama dalam 

proses : 

a. Penyiapan perwajahan RSNI 3 

b. Penerbitan SNI secara tercetak atau elektronik 
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SNI dalam bentuk elektronik diunggah pada aplikasi sispk.bsn.go.id 

13. Indikator Kinerja : Persentase  pengembangan / rancangan aplikasi SPK 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 150% dimana target 

sebesar 100% rancangan aplikasi terselesaikan dan capaian sebesar 100% 

rancangan aplikasi terselesaikan. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja 

baru pada tahun 2017. Pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ada 

Tahun 2017, ditargetkan diselesaikannya 2 aplikasi sistem informasi, yaitu : 

a. Intranet, untuk menapang kebutuhan komunikasi dan ASN BSN  

b. Desain ulang situs BSN, untuk menjawab kebutuhan pemangku 

kepentingan standardisasi yang menggunakan website sebagai 

sumber informasi tentang standar dan penilaian kesesuaian. 

Dalam perjalanannya, ternyata terdapat usulan dari pegawai dan 

pemangku kepentingan yang lain untuk mendapatkan akses membaca SNI. 

Untuk itu dikembangkan aplikasi sistem informasi berbasis web untuk 

memudahkan ASN dan pemangku kepentingan lainnya membaca SNI.  Hal 

itulah yang membuat capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 

150% .  

Ketiga aplikasi sistem informasi tersebut saat ini telah dapat digunakan 

dengan menggunakan alamat : 

a. intranet.bsn.go.id untuk intranet 

b. www.bsn.go.id untuk web BSN 

c. akses-sni.bsn.go.id untuk membaca SNI 

 

 

 

 

 

http://www.bsn.go.id/
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SASARAN 

5 

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber 

daya manusia, tata kelola dan organisasi Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi yang profesional 

 

Tabel III.xx 

Capaian Kinerja Sasaran II 

Indikator Kinerja 

Capaian 2017 
Realisasi 

2016 

Peningkatan/ 

(Penurunan) dari 

realisasi tahun 

sebelumnya 
Target  Realiasi 

Capaian 

% 

Persentase Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi 

yang meningkat 

kompetensinya 

100 % 95,45% 95,45 - - 

Realisasi anggaran Pusat 

Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi 

95 % 95.37% 100.4 

 

99,86% Menurun 4,49% 

Persentase pencapaian kinerja 

Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi 

90 % 95% 95 - Indikator kinerja 

baru 

Persentase tindak lanjut atas 

hasil pengawasan eksternal 

100 % 100 % 100  - Indikator kinerja 

baru 

Persentase tindak lanjut atas 

hasil pengawasan internal 

100 % 100 % 100  - Indikator kinerja 

baru 

Persentase implementasi RB 

BSN sesuai dengan tugas dan 

fungsi Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi 

75 % 75 % 100  - Indikator kinerja 

baru 

Tingkat kepuasan pelanggan 

atas layanan informasi dan 

dokumentasi SPK (skala 1-100) 

84 nilai 84,30 100,3 83,16 Meningkat 1,14 

nilai 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan 

organisasi Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi yang profesional terdiri 

dari 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: 1). Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) 
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Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi yang meningkat kompetensinya, 

2). Realisasi anggaran Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, 3). 

Persentase pencapaian kinerja Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, 

4). Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal, 5). Persentase 

tindak lanjut atas hasil pengawasan internal, 6). Persentase implementasi RB BSN 

sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, 

7). Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan informasi dan dokumentasi SPK 

(skala 1-100). Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 100% untuk 

3 (tiga) Indikator kinerja sedangkan capaian kinerja 3 (tiga) indikatot kinerja 

lainnya lebih dari 100% sedangkan 1 (satu) indikator kinerja kurang dari 100%. 

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5. 

14. Indikator Kinerja : Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi yang meningkat kompetensinya 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 95,45% dari yang 

ditargetkan. Dari 44 staf Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, 2 (dua) 

orang sedang tugas belajar dan 1 (satu) orang sedang mengambil cuti di luar 

tanggungan Negara. Sedangkan dari 41staf yang berada di kantor 40 orang 

mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dalam bentuk seminar, training, 

dsb.  

Tabel III.xx 

Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)  

Jumkah 
Staff 

Mengikuti Kegiatan Peningkatan 
Kompetensi 

Tidak Mengikuti Kegiatan Peningkatan 
Kompetensi 

Tugas 
Belajar 

Ikut 
Pelatihan 

Jumlah Cuti Diluar 
Tanggungan 

Negara Sakit 

Lain-
lain 

Jumlah 

44 2 40 42 1 1 - 2 

 

Target sebesar 100% tidak dapat tercapai oleh karena adanya staff yang 

sedang cuti diluar tangguangan Negara dan sedang dalam kondisi fisik yang 

tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.  
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Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi 2016 

karena adanya perbedaan pengukuran. Realisasi 2016 sebagaimana 

dilaporkan dalam LAKIP 2016 adalah sebesar 123 orang yang merupakan 

jumlah ASN yang meningkat kompetensinya baik di Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi maupun di luar Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi. Sedangkan yang dilaporkan dalam LAKIP ini adalah jumlah ASN 

di Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi saja. 

15. Indikator Kinerja : Realisasi Anggaran Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi  

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100,4% dimana target 

sebesar 95% dan capaian sebesar 95,37%. Capaian kinerja  ini menurun 4,49% 

dibandingkan capaian tahun 2016 yang mencapai 99,86%. Penurunan 

disebabkan karena adanya sebagian alokasi belanja modal tambahan pada 

triwulan III untuk pengadaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan yang 

tidak dapat direalisasikan karena proses lelang dinyatakan gagal dan 

keterbatasan waktu. Selain itu jumlah alokasi anggaran 2017 (Rp. 8.227.943.000) 

jauh lebih besar dibandingkan anggaran 2016 (Rp 3.249.200.000). 

Realisasi anggaran per komponen kegiatan dijabarkan pada Sub BAB 

III.2. 

Realisasi anggaran Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi antara 

2015 sampai 2017 dapat digambarkan pada grafik berikut: 



2017| Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi   39 

 

 

Gambar: 

 Realisasi anggaran Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi antara 2015 

sampai 2017 

16. Indikator Kinerja : Persentase Pencapaian Kinerja Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 105, 56% dimana target 

sebesar 95% dan realisasi sebesar 95%. Realisasi dihitung dari 20 indikator kinerja 

terdapat 19 indikator kinerja dapat mecapai atau melebihi target. Sedangkan 1 

(satu) indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target adalah Peningkatan 

Kompetensi ASN. Analisis penyebab tidak dapat dicapainya target dijelaskan 

dalam uraian indikator kinerja dimaksud. 

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. 

Pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ada. 

17. Indikator Kinerja : Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Seluruh temuan audit eksternal tahun 

2017 oleh LSSMM Sucofindo telah diperbaiki dan disampaikan ke auditor dan 

Sekretariat SMM BSN. Temuan telah dinayatakan ditutup. 
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Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. 

Pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ada. 

18. Indikator Kinerja : Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Semua rekomendasi yang 

diksampaikan oleh inspektorat sesuai hasil audit selama tahun 2017 telah 

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi inspektorat. 

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. 

Pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ada. 

19. Indikator Kinerja : Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan 

fungsi Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100% dimana target 

sebesar 75% dan realisasi sebesar 75%.  

Beberapa implementasi RB yang telah dilakukan dalam layanan 

informasi adalah melakukan kajian kepuasan masyarakat/ pengguna, meminta 

masukan dan saran dari pengguna untuk perbaikan layanan, penyediaan 

kotak untuk menyatakan kepuasan (puas/tidak puas) terhadap layanan, 

penyediaan souvenir bagi pengguna yang mengalami keterlambatan layanan, 

melakukan pembinaan kepada staf layanan untuk peningkatan kompetensi 

dan keramahan petugas. 

Selain itu Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mendukung dan 

memfasilitasi program reformasi birokrasi di BSN dengan turut mengembangkan 

dan memelihara aplikasi sistem informasi sebagai bentuk dukungan Pelayanan 

Informasi Standardisasi. Reformasi Birokrasi dalam kegiatan ini bertujuan untuk 

menciptakan sistem pelayanan informasi standardisasi yang prima. Secara 

umum kriteria keberhasilan pelayanan informasi standardisasi  adalah 

tersedianya sistem  pelayanan informasi standardisasi yang dapat melayani 

semua pemangku kepentingan dengan cepat dan tepat serta memberikan 
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informasi mutakhir dan mudah dijangkau dengan menggunakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017. 

Pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ada. 

20. Indikator Kinerja : Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan informasi dan 

dokumentasi SPK (skala 1-100) 

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 100,3% dari yang 

ditargetkan. Target yang ditetapkan untuk skor atau skala kepuasan pelanggan 

adalah 84 dan skor atau skala yang dicapai adalah 84,30.  Capaian skor 

kepuasan pelanggan ini meningkat 1,14 poin dari capaian tahun 2016 yang 

memperoleh skor 83,16.  

Tingkat kepuasan pelanggan masih perlu terus ditingkatkan dengan 

meningkatkan komopetensi dan keramahan staf layanan dan perbaikan sistem 

layanan termasuk sistem penanganan keluhan. 

Tingkat kepuasan pelanggan setiap tahun meningkat yang dapat 

digambarkan dalam grafik berikut: 

 

Gambar: 

 Tingkat kepuasan pelanggan 
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III.2  REALISASI ANGGARAN   

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 

Desember 2016,  pagu anggaran Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 

adalah sebesar Rp. 8,227,943,000 dan realisasi anggaran Pusat Informasi dan 

Dokumentasi Standardisasi TA 2017 adalah sebesar Rp. 7,847,375,953 sebesar 

95.37%.  

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Informasi dan Dokumentasi 

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

 

Tabel III.xx 

Pagu dan Realisasi Anggaran  

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi TA 2017  

Dalam rupiah 

Kode Output/Komponen 
2017 

% 
Pagu Realisasi 

051 Informasi Standardisasi 2,192,995,000 2,149,142,392 98.00% 

052 Mengembangkan dan memperluas 
SNI Corner 

526,652,000 525,162,420 99.72% 

053 Membina Jejaring Informasi 
Standardisasi 

843,860,000 840,997,912 99.66% 

054 Membuat Aplikasi Sistem Informasi 
Standardisasi 

3,433,002,000 3,111,924,678 90.65% 

055 Melaksanakan Layanan Informasi 
Standardisasi 

1,231,434,000 1,220,148,551 99.08% 

 Jumlah 8,227,943,000 7,847,375,953 95.37% 
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L 

BAB IV              PENUTUP 

 

 

aporan Kinerja Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Tahun 

2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusat 

Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Tahun 2017 dalam 

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi . 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan 

telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.  

Secara umum, semua target dalam indikator kinerja dapat dicapai 100% 

atau lebih tinggi. Satu-satunya target yang di bawah capaian 100% adalah 

peningkatan kompetensi staf yang hanya mencapai 93%. Pada Tahun 2018 

perlu dilakukan upaya agar capaian yang masih di bawah 100% ini dapat 

meningkat menjadi 100% dengan menetapkan target yang 

mempertimbangkan adanya staf yang sedang mengambil cuti di luar 

tanggungan Negara atau mengalami kesulitan secara fisik untuk mengikuti 

kegiatan peningkatan kompetensi. 

Dari capaian yang rata-rata di atas  100% dari yang ditargetkan, maka 

secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

juga telah tercapai dengan baik.  
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LAMPIRAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 
Pusat Informasi dan Dokumentasi 

Standardisasi
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