BADAN

STANDARDISASI
NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
N0M0R8TAHUN 2021
TENTANG

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAJ
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang ;

a. bahwa untuk melaksanakan penerapan core values
(nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding
ASN

"Bangga

diluncurkan

Melayani

Presiden

Bangsa"

Republik

yang

telah

Indonesia, perlu

didukung oleh penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan
Kode Perilaku di lingkungan Badan Standardisasi
Nasional;

b. bahwa core values ASN BerAKHLAK sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dalam Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Implementasi Core Values dan Employer Branding

Aparatur Sipil Negara;
a. bahwa

berdasarkan

dimaksud dalam

pertimbangan

huruf a dan

sebagaimana

huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi
Nasional tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode

Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional;
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor

142, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tsihun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor G477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Penilaian

Prestasi

Keija

Pegawai

Negeri

Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10

Tahun 2020 tentang Organisasi dsin Tata Keija Badem
Standardisasi

Nasional

Nasional (Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN

KEPALA

BADAN

STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud
dengan:

1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon

Pegawai

Negeri

Pemerintah
Perjanjian

atau
Kerja

Sipil, Pegawai Tidak Tetap
Pegawai
yang

Pemerintah

bekerja

pada

dengan
Badan

Standardisasi Nasional (BSN), serta tenaga keija
lainnya

termasuk

Pegawai

Negeri

Sipil

dari

kementerian/lembaga/instansi lain yang mendapat

penugasan di lingkungan

Badan

Standardisasi

Nasional.

2.

Kode Etik Pegawai Badan Standardisasi Nasional

yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman
sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan

Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi serta perganlan hidup sehari-hari yang
bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan
Pegawai BSN, bangsa, dan negara.

3. Kode Perilaku Pegawai Badan Standardisasi Nasional
yang selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah

contoh perilaku yang menjadi pedoman bagi Pegawai
BSN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi
maupun menjalani kehidupan pribadi.

4. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang
mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk

menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional

dan berkineija, memberikan pelayanan secara adil
dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu
bangsa.

5.

Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku
yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku adalah tim yang bersifat tidak tetap (ad hoc)
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yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian

untuk

melakukan

penegakan

pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode

Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai
berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.
6. Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

adalah keanggotaaan yang dibentuk secara adhoc
yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif

untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kode
Etik dan Kode Perilaku.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan

menetapkan

pemindahan, dan

pembinaan

pengangkatan,

pemberhentian

Manajemen

Pegawai dan

Pegawai

di

Instansi

Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
8. Pejabat yang
mempunyai

Berwenang

kewenangan

adalah

pejabat yang

melaksanakan

proses

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
9.

Atasan langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai
yang diperiksa.

10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan,

gambar

dan/atau

perbuatan

Pegawai

yang

bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis
yang dapat disertai keterangan lisan atau secara
daring melalui layanan Pengaduan masyarakat DSN
kepada Kepala BSN terkait adanya pelanggaran Kode
Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah
teijadi.
12. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah mekanisme

penyampaian pelaporan terkait adanya dugaan
pelanggaran yang telah teijadi atau akan teijadi yang

melibatkan ASN BSN yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran di lingkungan ^SN.

13. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

14. Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada
Kepala BSN terkait adanya pelanggaran Kode Etik
dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah
teijadi.

15. Temuan

adalah

sekumpulan

data

dan/atau

informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku Pegawai yang diperoleh dari hasil

pengaduan, pengawasan/monitoring yang dilakukan
oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat.

Pasal 2

Lingkup pengaturan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode
Perilaku mencEikup:
a.

Nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;

b. Penerapan Nilsii Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;

c.

Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;
dan

d. Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II

NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

Pasal 3

(1) Nilai-Nilai Dasar Pegawai Badan

Standardisasi

Nasional meliputi:
a. Berorientasi

Pelayanan

yaitu

komitmen

memberikan pelayanan prima demi kepuasan
masyarakat;

b. Akuntabel

yaitu

bertanggung

jawab

atas

kepercayaan yang diberikan;
c. Kompeten

yaitu

terus

mengembangkan kapabilitas;

belajar

dan
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d. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai
perbedaan;

e. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara;
f.

Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam

menggerakan serta menghadapi perubahsin; dan
g. Kolaboratif yaitu membangun keijasama yang
sinergis.

(2) Nilai-Nilai Dasar Pegawai Badan

Standardisasi

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disingkat BerAKHLAK.

Pasal 4

Kode Etik Pegawai BSN dari masing-masing nilai dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai
berikut:

a.

Berorientasi Pelayanan;
1) memahami

dan

memenuhi

kebutuhan

masyarakat;

2) ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
dan

3) melakukan perbaikan tiada henti;
b.

Akuntabel;

1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung
jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2) menggunakan kekayaan dan barang milik negara
secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
dan

3) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
c.

Kompeten;

1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah;
2) membantu orang lain belajar; dan
3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
d.

Harmonis;

1) menghargai

setiap

orang

apapun

latar
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belakangnya;
2) suka menolong orang lain; dan

3) membangun lingkungan kerja yang kondusif;
e.

Loyal;

1) memegang teguh ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2) menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan,
instansi, dan negara; dan
3) menjaga rahasia jabatan dan negara;
f.

Adaptif;

1) cepat menyesuaikan diii menghadapi perubahan;
2) terus

berinovasi

dan

mengembangkan

kreativitas; dan

3) bertindak proaktif;

g.

Kolaboratif;
1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontxibusi;

2) terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan
nilai tambah; dan

3) menggerakan

pemanfaatan

berbagai sumber

daya untuk tujuan bersama.

Pasal 5

Kode Perilaku Pegawai dalam melaksanakan Kode Etik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam

Lampiran yemg merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini.

BAB III

PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU
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Pasal 6

BSN melakukan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku
melalui upaya:
a. intemalisasi;

b. institusionalisasi; dan

c. ekstemalisasi secara berkelanjutan.

Pasal 7

Penerapan intemalisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

a.

penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga
Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial,
latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan Iain-lain;

b. penyisipan

informasi

BerAKHLAK

dan

Bangga

Melaysini Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel,
rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan Iainlain;

c.

penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam

konten media sosial, poster, x-banner, dan Iain-lain;
d. pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di

media sosial, media elektronik, dan media lainnya;

e.

pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada
pegawai BSN sebagai bentuk bangga melayani
bangsa;

f.

menyiapkan

berbagai

sarana

sosialisasi

dan

komunikasi baik melalui media konvensional, media

digital dan media lainnya seperti pembuatan modul
sosialisasi, leaflet, buku saku, banner, pertemuan
daring/luring, infografis, audio dan/atau visual,
serta metode lainnya untuk sosialisasi;
g.

sosialisasi atau orientasi tugas kepada Pegawai baru;

h. sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik;
i.

sosialisasi secara berkala kepada selumh Pegawai;

j.

penguatan peran agen perubahan reformasi birokrasi

dengan

melakukan pengawasan dan pelaporan

apabila teijadi pelanggaran kode etik dan kode
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perilaku di unit keija, serta memberikan teladan
dalam pelaksanaan penerapan Nilai Dasar, Kode
Etik, dan Kode Perilaku; dan

k. melakukan kegiatan lainnya guna

mendukung

internalisasi.

Pasal 8

(1) Penerapan institusionalisasi sebagaimana dimaksud
Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

a. pemeliharaan komitmen; dan

b. pencegahan.
(2) Pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. monitoring secara langsung oleh atasan;
b. menerapkan

Sistem

{whistleblowing

Pelaporan

system)

Pelanggaran

atau

membuka

pengaduan baik dari kalangan internal maupun
masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan
kode perilaku;
c. membangun budaya beretika;

d. menerapkan reward and punishment;
e. memberikan konsultasi dan pembimbingan;
f.

memberikan pelatihan kelas maupun di tempat
keija;

g. merancang pembelajaran elektronik {e-leaming)
yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai;

h. menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan
tinggi ke seluruh Pegawai, dan jabatan fungsional

senior ke seluruh seluruh jabatan fungsional di
bawahnya.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
dilakukan melalui kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko
akibat pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan
Kode Perilaku;

b. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh
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setiap berbagai kemungkinan pelanggaran Nilai
Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;

c. mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan
yang dapat diambil;

d. men3rusun media dan menyampaikan langkahlangkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran
Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku kepada
seluruh Pegawai; dan
e. merespon

secara

cepat

setiap

pengaduan

pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode
Perilaku agar tidak menjadi pembiaran.

Pasal 9

Penerapan

ekstemalisasi

secara

berkelanjutan

sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c bertujuan untuk
mendorong dan memastikan pihak-pihak di luar BSN
memahami Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan
antara lain melalui:

a. men3dapkan

berbagai

sarana

sosialisasi

dan

komunikasi baik melalui media konvensional, media

digital dan media lainnya seperti pembuatan modul
sosialisasi, leaflet, buku saku, banner, pertemuan
daring/luring, infografls, audio dan/atau visual, serta
metode lainnya untuk sosialisasi; dan
b. memasukkan ketentuan terkait Kode Etik dan Kode

Perilaku dalam klausul keija sama,kontrak keija, dan
peijanjian keija sama lainnya.

BAB IV

.

PENEGAKAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU

Bagian Kesatu
Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran
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Pasal 10

(1) Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku

diterapkan dengan ketentuan:

a. Pegawai diduga tidak menjalankan kewajiban
Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku; atau
b. Pegawai diduga melanggar Nilai Dasar, Kode Etik
dan Kode Perilaku.

(2) Pengaduan dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode
Etik dan Kode Perilaku oleh Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) disampaikan melalui:
a. surat;

b. surat elektronik (e-mail);

c. Sistem

Pelaporan

Pengelolaan

Pelanggaran

Pengaduan

dan

Sistem

Pelayanan

Publik

Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat(SP4N-Lapor!));

d. temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
e. basil penyelidikan aparat penegak hukum;

f.

laporan dari pejabat/pegawai lainnya; dan/atau

g. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Pengaduan sebagEiimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diterima oleh:
a. Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
b. Pejabat Pembina Kepegawaian;

c. pejabat yang Berwenang;
d. pejabat yang menangani manajemen SDM ASN;
e. atasan Pegawai terlapor; dan/atau

f. unit pengelola pengaduan.
(4) Pengaduan yang dapat diproses adalah Pengaduan

yang

dilengkapi

dengan

bukti

yang

dapat

dipertanggungjawabkan.
(5)

Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dapat

berupa dokumen temuan, rekaman visual ataupun
lisan, serta saksi dalam pelanggaran.
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Bagian Kedua

Penegakan oleh Atasan Langsung

Pasal 11

(1)

Atasan langsung terlapor yang menerima laporan
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

hams

melakukan

dan/atau

pemeriksaan

atas

temuan

pengaduan dan menjaga kerahasiaan

identitas pelapor.

(2)

Dalam

melakukan

pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), atasan langsung hams
melakukan:

a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan
dapat didampingi oleh unit kepatuhan internal
(unit yang mengelola kepegawaian) dalam hal
diperlukan;

b. permintaan keterangan dan tanggapan terhadap
terlapor.

(3)

Apabila berdasarkan basil pemeriksaan, terbukti

adanya dugaan pelanggaran, atasan langsung
hams menemskan secara hierarki kepada Pejabat
yang Berwenang.

Pasal 12

(1)

Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dijatuhi
sanksi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

pemndang-undangan.
(2)

Pegawai

yang

tidak

terbukti

melakukan

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku
mendapatkan rehabilitasi nama baik Pegawai.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
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Pasal 13

(1)

Kepala BSN membentuk Majelis Kode Etik dan Kode

Perilaku untuk menangani dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh
Pegawai.

(2)

Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode
Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dibentuk sekretariat Majelis

Kode Etik dan Kode Perilaku yang melaksanakan
fungsi kesekretariatan.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan data dan informasi baik
atas prakarsa sendiri maupun atas laporan;

b. memutuskan basil penanganan dugaan pelanggaran
Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;
c. memberikan

rekomendasi tindakan

administratif

terhadap Pegawai yang diputuskan melanggar Nilai
Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku; dan

d. melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil
Negara terkait penanganan pelanggaran.

Pasal 15

(1)

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berjumlah gasal

dengan jumlah paling sedikit 3(tiga) orang dan paling
banyak 5(lima) orang, dengan susunan:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. anggota.
(2)

Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
terdiri atas:

a. Pejabat yang berwenang;
b. atasan langsung Pegawai yang diduga melanggar
Kode Etik dan Kode Perilaku;

c. unsur kepegawaian;
d. unsur pengawasan internal; dan/atau
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e. 1 (satu) orang unsur eksternal yang berasal dari

profesional

atau

tokoh

masyarakat

yang

memahami

pelaksanaan tugas ASN termasuk

Kode Etik dan Kode perilaku.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik
dan Kode Perilaku merupakan anggota Majelis Kode
Etik dan Kode Perilaku, yang bersangkutan diganti
dalam

kesinggotaan Majelis Kode Etik dan Kode

Perilaku oleh unsur lain yang terkait
(2) Dalam hal yang diduga melanggar Kode Etik dan
Kode Perilaku merupakan Pejabat yang Berwenang,
penanganan pelanggarannya dilakukan oleh Majelis
Kode Etik dsm Kode Perilaku instansi pemerintah
tingkat atasnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pegawai tidak menerima atau keberatan

dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku, Pegawai dapat melaporkan kepada KASN.
(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KASN selanjutnya melakukan reviu, evaluasi dan
mengeluarkan keputusan.

Pasal 18

Pemanggilan dan Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode
Etik dan Kode Perilaku dilakukan dengan cara:
a. Tata Cara Pemanggilan
1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode

Etik dan Kode Perilaku dipanggil secara tertulis
untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Majelis
Kode Etik dan Kode Perilaku.

2) Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai yang
diduga

melakukan pelanggaran Kode Etik dan

Kode Perilaku dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
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hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3) Dalam hal Pegawai yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tidak

hadir

pada

tanggal

yang

telah

ditentukan,

dilakukan pemanggilan kedua.

4) Pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 7
(tujuh)

hari keija sejak tanggal pemanggilan

pertama.

5) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan pada

surat

pemanggilan pertama dan pemanggilan

kedua

harus

diperlukan

memperhatikan

untuk

waktu

yang

menyampaikan

dan

diterimanya surat panggilan.
6) Apabila

pada

ditentukan

tanggal

dalam

surat

pemeriksaan

yang

pemanggilan

kedua

Pegawai yang bersangkutan tidak hadir, pejabat
yang berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan

alat bukti dan keterangan yang ada sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Tata Cara Pemeriksaan

1) Sebelum

melakukan

pemeriksaan,

atasan

langsung atau Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan
atau dokumen pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang
bersangkutan.

2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka
1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan

dihadiri

oleh

Pegawai

yang

diperiksa

dan

pemeriksa.
3) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik

dan

Kode

Perilaku

yang

kewenangan

penjatuhan sanksinya menjadi wewenang Presiden
dan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku yang pemeriksaannya
menjadi

kewenangan

PPK

atau

atasan
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langsungnya, pemeriksaannya dilakukan oleh PPK

atau atasan yang bersangkutan.

4) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan

pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku wajib
menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh
atasan langsungnya.

5) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak menjawab
pertanyaan,

yang

bersangkutan

mengakui pelanggaran Kode

dianggap

Etik dan Kode

Perilaku yang dituduhkan kepadanya.

6) Hasil pemeriksaan

harus dituangkan

dalam

bentuk berita acara pemeriksaan.

7) Apabila Pegawai yang diperiksa mempersulit
pemeriksaan,
hambatan

hal

tersebut

untuk

tidak

menjadi

menjatuhkan

sanksi

berdasarkan bukti yang ada.

8) Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan
untuk

menjatuhkan

sanksi

kepada

Pegawai

tersebut merupakan kewenangan:

a) atasan langsung yang bersangkutan maka
atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan
sanksi;

b) pejabat

yang

lebih

tinggi

maka

atasan

langsungnya wajib melaporkan secara hierarki
disertai berita acara pemeriksaan.

9) Apabila atasan langsung dari Pegawai yang
bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut
maka yang menjadi anggota Majelis Kode Etik dan

Kode Perilaku adalah atasan yang lebih tinggi
secara berjenjang.
10)Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani
oleh atasan langsung atau Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku dan Pegawai yang diperiksa.
11)Apabila isi berita acara pemeriksaan yang menurut
pendapat Pegawai yang diperiksa tidak sesuai
dengan apa yang diucapkan, maka hal itu
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diberitahukan kepada pemeriksa.
12)Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan, maka

berita

acara

pemeriksaan

tersebut

cukup

ditandatangani oleh pemeriksa.
13)Pemeriksa memberikan catatan dalam berita acara

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka
12 bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan.

14) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada angka 13 tetap dijadikan dasar untuk
menjatuhkan semksi.

15)Pegawai yang telah diperiksa berhak mendapat
ssdinan berita acara pemeriksaan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 19

Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan

untuk meningkatkan kepatuhan, semangat pengabdian,
integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan

Pegawai kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 20

Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan
untuk;

a. mengawasi karakter atau watak, memelihara rasa

persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna
mewujudkan keijasama dan semangat pengabdian
kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan,

dan keteladanan Pegawai;
b. menumbuhkan
kesadaran,

dan

dan

meningkatkan

wawasan

kebangsaan

semangat,
Pegawai
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sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menjaga martabat, kehormatan, citra reputasi dan
kredibilitas BSN serta menciptakan keharmonisan

sesama Pegawai dalam

rangka

mencapai

dan

mewujudkan budaya keija yang sesuai dengan nilai-

nilai dasar BSN dalam melaksanakan tugas kedinasan
dan pergaulan hidup sehari-hari;
d. meningkatkan disiplin, profesionalisme dan kualitas
kerja Pegawai;
e. mencegah teijadinya pelanggaran tata nilai etika

dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang
dan

adanya

kepastian

perilaku

dalam

situasi

dilematis;

f. memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang
dalam pengambilan keputusan berupa pemberian
sanksi apabila teijadi pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku Pegawai.

Pasal 22

Inspektorat berkoordinasi dengan Atasan Langsung yang
dibantu oleh agen perubahan reformasi birokrasi dalam
melaksanakan pengawasan internal.

Pasal 23

Evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode

Perilaku dilaksanakan secara berkala setiap akhir tahun.

BAB Vll
PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai
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Badan Standardisasi Nasional; dan

2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor

395/KEP/BSN/9/2019

tentang

Nilai

Organisasi Badan Standardisasi Nasional,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

MAD
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KODE PERILAKU PEGAWAI BSN

1.

Kewajiban dan larangan sesuai dengan nilai Berorientasi Pelayanan
dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
1)

Kewajiban:
a) memberikan pelayanan terbaik dengan tulus dan tanpa
pamrih; dan

b) memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal

terdapat permasalahan, bekeija sama dengan pihak terkait
dalam penyelesaian permasalahan.
2)

Larangan:
menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekeijaan pada

jam keija tanpa seizin atasan yang dapat mengganggu
pekeijaan atau layanan.

b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
1)

Kewajiban:
a) melaksanakan prinsip 5 S (senyum, salam, sapa, sopan,

santun) dan 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin);
b) profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu,
taat aturan, adil, serta tidak diskriminatif;

c) mengindahkan

etika

berkomunikasi dalam

bercakap

cakap, bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat

termasuk surat elektronik {e-mail) serta media komunikasi
lainnya;

d) berpenampilan rapi, sopan, dan menggunakan tanda
pengenal resmi Badan Standardisasi Nasional; dan
e) memberikan pelayanan sesuai dengan
BSN.

standar layanan
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2)

Larangan

a) bertindak sewenang-wenang terhadap stakeholder baik di
dalam maupun di luar lingkungan kerja; dan

b) menerima imbalan yang dapat mempengaruhi pelayanan
yang diberikan.
c. melakukan perbaikan tiada henti.
1) Kewajiban

menerima dan menindaklanjuti kritik dan saran yang dapat
meningkatkan kineija.
2) Larangan

tidak menanggapi keluhan stafceho/der/masyarakat.

Kewajiban dan larangan sesuai dengan nilai Akuntabel dan kode etik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:
a.

melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung Jawab, cermat,
disiplin, dan berintegritas tinggi;
1) Kewajiban
a) bekeija dengan jujur sesuai tugas dan fungsinya;

b) memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) melaporkan setiap penerimaan gratiHkasi kepada unit
pengendalian

gratifikasi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan;
d) menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan

e) mengakui jika teijadi kesalahan dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya.
2) Larangan
a) memberikan informasi yang belum dipastikan kebenaran
dan kesikuratannya; dan
b) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b.

menggunakan

kekayaan

dan

barang

milik

negara secara

bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
1) Kewajiban
menjaga dan memelihara aset BSN sesuai dengan ketentuan
pengendalian aset.
2) Larangan
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menggunakan aset BSN selain untuk keperluan kedinasan.
c.

tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
1) Kewajiban:

a) bekeija sesuai dengan tugas dan wewenangnya;

b) menolak setiap pemberian gratiilkasi yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas
kedinasan dan kewajiban; dan

c) mengajukan permohonan izin setiap akan melakukan
peijalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi.
2) Larangan

a) melakukan pemalsuan tanda tangan dalam pengambilan
keputusan;

b) melakukan pekeijaan atau memiliki usaha/badan usaha
yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang
yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
c) menerima segala bentuk pemberian yang berpotensi
mengarah kepada penyuapan;

d) mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak
terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan dengan
menggunakan APBN; dan
e) menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik

kepentingan, kecuali karena penugasan.

3.

Kewajibsm dan larangan sesuai dengan nilai Kompeten dan kode etik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a.

meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang
selalu berubah;

1)

Kewajiban

a) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,
kemampuan, keterampilan, dan perilaku;
b) melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri
secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi untuk meningkatkan kineija melalui coaching,
counselling, dan mentoring;

c) mengikuti pelatihan terkait pengembangan kompetensi
yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas/pekeijaan;
dan
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d) memiliki keingintahuan yang tinggi dan selalu mengikuti
perkembangan terkait topik/keahlian yang sesuai dengan
tugas dan fungsi BSN.
2)

Larangan

a) menolak masukan dari atasan/sesama pegawai dalam hal
pengembangan diri; dan

b) merasa cukup dengan kompetensi yang dimiliki.
b.

membantu orang lain belajar;
1)

Kewajiban

berbagi ide, informasi, pengetahuan dan pengalaman di
bidsing standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2)

Larangan

menghindari penugasan untuk membantu mengembangkan
kompetensi orang lain tanpa alasan yang jelas.
c.

melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
1)

Kewajiban

a)

disiplin dalam kehadiran dan pemanfaatan waktu
bekerja;

b)

fokus dalam bekeija sesuai dengan target dalam sasaran
kineija Pegawai;

c)

aktif dalam rapat/diskusi untuk memberikan pendapat;

d)

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
prosedur

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku; dan

e)
2)

bekeija secara efektif, efisien, dan berkineija tinggi.

Larangan

a)

tidak peduli dengan pemenuhan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan

b)

4.

menunda penyelesaian pekerjaan.

Kewajiban dan larangan sesuai dengan nilai Harmonis dan kode etik
sebagaimana dimaksud dalcim Pasal 4 huruf d meliputi:

a.

menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
1) Kewajiban

a)

menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan;

b)

memperlakukan setiap manusia dengan adil tanpa

membeda-bedakan derajat, hak, dan kewajiban;

24-

c)

peduli dan tenggang rasa terhadap sesama manusia; dan

d)

menghargai perbedaan pendapat.

2) Larangan

a)

bertindak sewenang-wenang

terhadap pegawai atau

pihak lain balk di dalam maupun di luar lingkungan
keija;

b)

melakukan perundungan {bullying) dan/ atau pelecehan
terhadap pegawai atau pihak lain baik di dalam maupun
di luar lingkungan keija; dan

c)

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan konflik
suku, agama, ras, dan antar golongan.

b.

suka menolong orang lain;
1) Kewajiban

berinisiatif

membantu

oreing

lain

yang

membutuhkan

pertolongan sesuai dengan kapasitas.
2) Larangan

a) tidak peduli terhadap orang lain yang membutuhkan
pertolongan; dan

b) tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi tim kerja
dalam mencapai target kinerja.
c.

membangun lingkungan keija yang kondusif.
1) Kewajiban

a) memelihara kebersihan lingkungan kerja;
b) menjaga kerapihan area kerja;

c) menjaga keamanan dan kenyamanan ruang kerja;
d) memelihara

komunikasi

yang

efektif dan

menjaga

hubungan baik dalam bekerja; dan
e) melaksanakan protokol kesehatan.
2) Larangan

a) menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya;
dan

b) melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kewajiban dan larangan sesuai dengan nilai Loyal dan kode etik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.

memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
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1) Kewajiban
a) memiliki sikap dan perilaku yang berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; dan

b) berpartisipasi dalam kegiatan BSN yang melibatkan
seluruh pegawai.
2) Larangan

a) mengikuti kegiatan/menjadi anggota organisasi radikal
yang dilarang Pemerintah;

b) terlibat dan berpartisipasi dalam politik praktis;
c) menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Ralg^at,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah; dan
d) mengutamakan kepentingan pribadi dalam melaksanakan

tugas di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan,instansi, dan negara;
1) Kewajiban

a) berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang
berlaku dimanapun berada;
b) menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh
integritas dan komitmen;

c) menggunakan media sosial dengan bijak; dan
d) mendukung secara positif keputusan pimpinan.
2) Larangan
a) menyebarkan informasi yang dapat merusak citra BSN;

b) menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas,

ataupun

bukti

pelaksanaan

kepegawaian

tugas

lainnya

kedinasan

baik

maupun

dalam
untuk

kepentingan pribadi;
c) menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika,
narkotika,

dan/atau

sejenisnya

yang

bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d) memasuki

tempat

yang

dapat

mencemarkan

atau

menurunkan harkat dan martabat Pegawai; dan
e) melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan

(perzinahan, prostitusi, dan peijudian).
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c.

menjaga rahasia jabatan dan negara.
1) Kewajiban
mengetahui, peduli, dan melaksanakan pengelolaan informasi
sesuai klasifikasi informasi yang berlaku.
2) Larangan

ceroboh dalam pengelolaan informasi yang mengakibatkan
kerugian pada Instansi.

6.

Kewajiban dan larangan sesuai dengan nilai Adaptif dan kode etik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruff meliputi:
a.

cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
1) Kewajiban

a) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas
beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang
tertuang dalam sasaran kineija Pegaweii; dan
b) terbuka terhadap kritik, saran, dan usulan perbaikan.
2) Larangan

a) resisten terhadap perubahan organisasi; dan
b) mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut serta dalam
melakukan perubahan.
b.

terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
1) Kewajiban

a) kreatif dalam menghasilkan produk ataupun outcome

yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi, masyarakat,
dan negara; dan
b) terbuka terhadap ide/kreativitas/gagasan/

pendapat

yang bernilai tambah demi kemajuan organisasi.

2) Larangan

menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.

bertindak proaktif.
1) Kewajiban

a) berpikir positif dalam setiap keadaan;
b) bertanggung jawab pada setiap tindakan yang dilakukan;
dan

c) berperan aktif dalam
kemajuan organisasi.
2) Larangan

melakukan

perubahan untuk
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a) mengeluh terhadap kondisi keadaan;

b) bersikap apatis atau tidak punya keinginan untuk maju;
dan

c) menyalahkan keadaan atau orang lain jika terjadi
kesalahan.

7.

Kewajiban dan larangan sesuai dengan nilai Kolaboratif dan kode etik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
a.

memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
1) Kewajiban

saling menghormati sesama Pegawai sebagai rekan kerja yang
memiliki hak dan kewajiban dalam suatu unit keija, instansi,
maupun antar instansi.
2) Larangan
a) menganggap rendah kemampuan orang lain; dan
b) menutup peluang orang lain yang ingin bergabung dalam
penyelesaian suatu pekeijaan.

b.

terbuka dalam bekeijasama untuk menghasilkan nilai tambah;
1) Kewajiban

a) memiliki pola pikir global dalam mencapai tujuan dan
sasaran BSN;

b) bersedia untuk ditugaskein dengan siapa pun deilam rangka
pelaksanaan pekeijaan; dan

c) terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan,dan
pengawasan masyarakat.
2) Larangan
a) memiliki ego sektoral dalam melaksanakan pekeijaan; dan
b) menolak penugasan dalam tim lintas unit keija tanpa

alasan yang jelas.
0.

menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan
bersama.

1) Kewajiban

a) aktif berpartisipasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran
BSN; dan

b) menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan para
stakeholder BSN dalam penyelesaian suatu pekeijaan.
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2) Larangan
Menolak untuk menyediakan sumber daya dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi.

KEPAL

NDARDISASI NASIONAL,

S. ACHMAD

