I BADAN
STANDARDISASI
NASiONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 603A/KEP/BSN/12/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL NOMOR 83A/KEP/BSN/5/2020 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

; a.

bahwa untuk menindaklanjuti perubahan indikator
kinerja utama Badan Standardisasi Nasional dalam

menjalankan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, Keputusan
Kepala

Badan

Standardisasi

83A/KEP/BSN/5/2020

Nasional

tentang

Nomor

Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Ungkungan Badan
Standardisasi Nasional perlu ditinjau kembali;
b.

bahwa

berdasarkan

dimaksud dalam

pertimbangan sebagairaana

huruf a, perlu

menetapkan

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Standardisasi

83A/KEP/BSN/5/2020

Nasional

tentang

Nomor

Penetapan

Indikator Kineija Utama di Ungkungan Badan
Standardisasi Nasional;

I.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

216,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Presiden Nornor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinetja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

Per/20/M.PAN/11/2008

tentang

Petunjuk

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kineija, dan Tata Kerja Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8.

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan

Standardisasi

Nasional

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

BADAN

STANDARDISASl
NASIONAL
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9. KepuLusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan
Indikator Kineija Utama di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN

KEPUTUSAN

KEPALA

BADAN

STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR

83A/KEP/BSN/5/2020

TENTANG

PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Dl LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU

Mengubah

Lampiran

Keputusan

Kepala

Badan

Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020
tentang

Penetapan

Indikator

Kinerja

Utama

di

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga
menjadi

sebagaimana

tercanLiim

dalam

Lampiran

Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020
KEPALA

SARDISASl NASIONAL,

MAD

I BADAN

BSN

STANDARDISASI
NASiONAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 603A/KEP/BSN/12/2020
TENTANG:

PERUBAHAN

ATAS

STANDARDISASI

KEPUTUSAN

KEPALA

BADAN

NASIONAL

NOMOR

S3A/KEP/BSN/5/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dl LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1.

Tugas

:

melaksanakan t;ugas pemerintahan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian.

2.

Fungsi

a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pcngembangan standar, penerapan
standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan
rencana pembangunan nasional;

b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pcngembangan standar, penerapan
standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian. dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan
rencana pembangunan nasional;

c. pemantauan dan evaluasi di bidang pcngembangan standar, penerapan
standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan
rencana pembangunan nasional;

d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
e. koorriinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;

dukungan

f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan BSN; dan
g. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.
3.

Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - UiIDlKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS(IKSS)

.,"

Sasaran Strategis (SS)

SS. Meningkatnya daya saing produk Indonesia

Indikator Kineija
Sasaran Strategis(IKSS)

IKSS 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara

Definisi

• Produk Indonesia Ber-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia

tujuan ekspor

dan dinyatakan telah memcnuhi persyaratan SNI yang ditandai

BADAN

STANDARDISASl
NASiONAL

ST^TBGIS(IKS8)

dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda
kesesuaian.

Negara tujuan ekspor adalah negara yang pada saat pengiriman
diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan
terkirim.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan/menjiia! barang dari
Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran,

kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lairmya yang telah
disepakati antara pcngirim di Indonesia dengan pcnerima di negara
tujuan
Bukti rcalisasi/

•

Laporan hasil kajian berbasis data terkait produk Indonesia ber-SNI
yang di ekspor

•
•

Laporan neraca perdagangan Indonesia
Laporan Ekspor Indonesia

pemenuhan IKSS

•

Data produk ber-SNI diperoleh dari ApUkasi Bang BENI (LS PRO)
dan produk yang bersertifikasi sistem manajemen dari data klien
Dir. ALIS

•

Data perusahaan yang melakukan ekspor diperoleh dari Direktori
Eksportir Kementerian Perindustrian

Formula/ Cara

• Identifikasi produk Indonesia ber-SNI yang diekspor

menghitung

•

Identifikasi produk Indonesia ber-SNI

Formula;

^ produk ber-SNI yang diekspor

2produk ber-SNI
Klasinkasi target
Sumber data

Cara pengambilan data

^

Maximize

•

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

•

Kementerian Perindustrian

•

Badan Pusat Statistik

Melihat laporan perusahaan yang melakukan ekspor produk ber-SNI
pada direktori eksportir Kementerian Perindustrian, Laporan Neraca
Perdagangan Indonesia, Laporan Ekspor Indonesia

Catatan khusus

•

Produk yang dihitung adalah produk ekspor yang menjadi prioritas
nasional dalam RPJMN

2020-2024, 5 sektor tersebut adalah

makanan dan minunian, tckstil daaa pakaian jadi, clektronik,
»

otomotif, kimia dan farmasi
Diterima di negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI
yang diekspor

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSS/
pengambilan data IKSS

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSS)

IKSS 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI

Deflnisi

•

Produk Indonesia Bcr-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia

dan dinyatakan tcledi memenuhi persyaratan SNI yang ditandai

BADAN

STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL - INDIKATOR iCINERJA SASARAN STRATEGIS(IKSS)
dengan adanya sertinkat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda
kesesuainn.

Negara tujuan ekspor adalah negara yang pada saat pengiriman
diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan
terkirim.

Ekspor adatah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari
Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran,
kxialitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang tclah
disepakati antara pengirim di Indonesia dengan peneriina di negara
tujuan
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSS

•

Laporan

produk ekspor Indonesia diambil dari Buku Tarif

Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 pada HS 8 Digit
•
•

Laporan produk dan komoditi ekspor Indonesia
Produk yang dibuat berdasarkan propses berdasarkan SNI diambil

dari data klien Direktorat Akreditasi I^mbaga Inspeksi dan Lembaga
Sertifikasi

• Produk yang inemenuhi SNI diambil dari Aplikasi Bang BENI (LS
PRO) dan/atau sertifikasi system manajemen dari data klien Dit.
ALIS

• Jumlah propduk ber-SNI yangdiekspor
Formula/ Cara
menghitung

•

Identifikaai produk Indonesia ber-SNI yang diekspor

• Identifikasi produk Indonesia yang diekspor
Formula:

Xproduk ekspor yang ber-SNI

^
Klasiflkasi target
Sumber data

Cara pcngambilan data

/u ekspor
,
^ produk

xiOO%

Mcpdniize
•

Komite Akreditasi Nasional.

•

Badan Pusat Statistik

•

Kementerian Perdagangan

•

Kementerian Perindustrian

Mclihat laporan perdagangan ekspor Indonesia, dan laporan ekspor
Indonesia ber-SNI

Catatan khusus

•

Produk yang dihitung adalah produk ekspor yang menjadi prioritas
nasional dan RPJMN 2020-2024

•

Diterima di negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI
yang diekspor tidak dikcmbalikan karena alasan tidak memenuhi
standar yang berlaku di negara tujuan ekspor.

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSS/
pengambilan data IKSS

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja

IKSS 3. Persentase produk ber-SNI

Sasaran Strategis(IKSS)
Defittisi

•

Produk Ber-SNI adalah produk yang dinyatakan telah memenuhi

persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat produk

BADAN

STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL-

(IKSS)

penggunaan. tanda SNl (SPPT SNl), dan/atau sertifikasi system
manajemen

• Produk Indonesia yang dihasUkan adalah produk yang dihasilkan
oieh perusahaan di Indonesia
Buktl reaiisasi/
pemennhan IKSS

•
•

Foxmula/ Cara

menghitung

Laporan

daftar

produk

Indonesia

yang

telah

memiliki

sertifikat/tanda SNl

Laporan daflar produk Indonesia yang dihasilkan

• Identifikasi jumlah produk Indonesia yang ber-SNI
• IdentiTikasi jumlah produk Indonesia yang dihasilkan
Formula:

£ produk ber-SNI

Z produk Indonesia yang dihasilkan

xlOO%

Klasiflkasi target

Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Direktorat Akreditasi Lemliaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Sumber data

Kementerian Perindustrian

Cara pengambilan data

Melihat laporan daftar produk Indonesia yang telah

memiliki

sertifikat/tanda SNl dan laporan daftar produk Indonesia yang
dihasilkan

Catatam khusus

•

Produk yang memiliki standar SNl ditandai dengan adanya sertifikat
tanda SNl dan atau sistem manajemen

•

Produk yang dihitung aclalah produk yang menjadi prioritas

nasional dan RPJMN (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian
jadi, eleklronik, otomotif, kimia dan farmasi)
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSS/
pengambilan data IKSS

Pusal Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

I BADAN
STANDARDISASt
NASiONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
I.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

Tugas

: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan standar.

2.

Fungsi
:
a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia

dan standar intemasional seklor agro, kesehatan, energi, kiinia, infraslruktur,
transportasi, elektroteknika, lelekomunikasi, sistem manajemen, penilaian
kesesuaian, dan aneka;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia
dan standar intemasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur,

transportasi. elektroteknika, lelekomunikasi, sistem manajemen. penilaian
kesesuaian, dan aneka;

c. pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan
Standar Nasional Indonesia dan standar intemasional sektor agro, kesehatan,
energi, kiinia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi,
sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengembangan
standar; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.
3.

Indikator Kinerja Utama

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Sasaran Program (SP)

8P 1. Tersedianya SNI untuk mcndukung ekspor produk Indonesia

Indikator Kinerja

IKSP 1. Perscntase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor

Sasaran Program (IKSP)

produk Indonesia

Deflnisi

•

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditctapkan
oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

•

SNI yang mcndukung ekspor produk Indonesia adalah SNI yang
diidentiilkasi untuk memfasilitasi ekspor
Produk ekspor adalah Produk yang telah dan/atau bcrpotensi
dikeluarkan/dijual dari Indonesia ke negara tujuan dengan
menggLinakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan
lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan
penerima di negara tujuan yang merupakan kelompok sektor prioritas

•

nasional dan RPJMN 2020-2024

Bukti realisasi/

• Laporan daftar jumlah ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor

pemenuhan IKSP

produk Indonesia
•

Laporan daftar jumlah SNI yang dibutuhkan untuk mendukung
ekspor produk Indonesia

Formula/ Cara

•

Wentirikaai jumlah SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia

menghitung

(sampai tahun n)
• Identillkasi jumlah SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor

produk Indonesia
Formula;

£ SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia snmpai tahun n

_ SNI yang dibutuhkan untuk mendukung

^
Klasiflkasi target

Maximize

ekspor produk Indonesia

°

BADAN

STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL > INDIKATOR KINBRJA SASARAN PROGRAM (DCSP)
Sumber data

•"-»' . . -U ''

Deputi Bidang Pengembangan Standar (Dit. PS AKKH, Dit. PS MEETTl
Dit. PS IPPE)

Cara pengambilan data

•
•

Laporan jiiinlah SNl yang mendukung ekspor produk Indonesia
Laporan jumlah SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor
produk Indonesia

•

Mengidentifikasi kebutuhan SNI yang mendukung ekspor produk
Indonesia sesuai Prioritas Nasional dalam RPJMN

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Deputi Bidang Pengembangan Slandar (Dit. PS AKKH, Dil. PS MEETTl.

Sasaran Program (SP)

SP 2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 2. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan

Definisi

Dit. PS IPPE)

acuan pengembangan standar

♦

Kebijakan pengembangan SNI adaiah dokumen kebijakan yang
bersifat leknis terlcail pengembangan SNI (PBSN, Pedoman, Panduan,
Surat Edaran

•

Kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan adaiah

dokumen kebijakan pengembangan SNI yang digunakan dalam proses
pengembangan standar
Bukti realisasi/

•

Daftar jumlah kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan

•

Daftar jumlah seluruh kebijakan pengembangan SNI

•

Ideiitifikasi jumlah kebijakan pcngembtingan SNI yang dijadikan
acuan pengembangan standar tahun n
Identifikasi jumlah scIuruh kebijakan pengembangEm SNI tahun n

pemenuhan IKSP

Formula/ Cara

pengembangan standar.

menghitung
•

Formula;

S Kebijakan pengembangan SNI
yang dijadikan acuan
..
S Seluruh kebijakan pengembangan SNI
Klasinkasi target

Maximize

Sumber data

Deputi Bidang Pengembangan Standar (Dit. PS AKKH, Dit. PS MEETTl,
Dit. PS TPPE)

Cara pengambilan data

•

Laporan hasil kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan
pengembangan slandar

Catatan khusus

Sudah menjadi kebijakan

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Deputi Bidang Pengembangan Standar (Dit. PS AKKH, Dit. PS MEETTl,

Sasaran Program (SP)

SP 3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional

Indikator Kinerja
Sasaran Program (Il^P)

IKSP 3. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan
kebutuhan dan prioritas nasional

Deflnisi

•

Dit. PS IPPE)

Standar Nasional Indonesia (SNI) adaiah Standar yang ditetapkan

oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Kebutuhan dan prioritas nasional adaiah usulan perumusan SNI

yang menjadi PNPS alas pcrselujuan KKPS dan ditetapkan oleh Kcpala
BSN

• SNI yang tersedia adaiah SNI yang disahkan oleh Kepala BSN

, BADAN
STANDARDISASi
NASIONAL

MANUAL - INDIKATOR KPTERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Bukti realisasi/

•
terscdii (SK-}4epala-BgN-tei^tonB Penct&san
♦ Daftar jumlah SNI yang terscdia

pemenuhan IKSP

SN44
SN4^

• Daftar jumlah SNI yang clibutuhkan (SK Kepala BSN tentang
Penetapan PNPS)
Formula/ Cara

menghitung

•
•

Idcnttfikasi jumlah SNI yang lersedia
Identifikasi jumlah SNI yang dibutuhkan

Formula:

L SNI yang tersedia

£ SNI yang dibutuhkan

X 100%

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Deputi Bidang Pengembangan Standar (Dit. PS AKKH, Dit. PS MEETTI,
Dit. PS IPFE)

Cara pengambilan data

•
•

Catatan khusus

•

Dokumen SNI yang disahkan pada tahun n
SK Kepala BSN tentang Penetapan PNPS tahun n
SNI yang dibutuhkan adalah SNI yang berlaku tahun n-1 ditambah

jumlah usulan PNPS pada tahun n ditambah usulan mendesak pada
tahun n.

•
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP
Sasaran Program (SP)

SNI yang lersedia adalah SNI yang berlaku pada tahun n-1 ditambah
jumlah SNI yang disahkan pada tahun n.

Deputi Bidang Pengembangan Standar (Dit. PS AKKH, Dit. PS MEETTI.
Dit. PS IPPE)
SP 4. Meningkatnya jumlah SNI jrang harmonis dengan standar
intemasional

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 4. Persentase SNI yang mengadopsi standar intemasional

Definisi

>

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan
oleh BSN dan bcrlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Harmonis dengan Standar Intemasional adalah SNI yang diadopsi
dari standar intemasional baik secara identik maupun modifikasi
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSP

Formula/ Cara

menghitung

•

Laporan jumlah SNI yang mengadopsi standar intemasional sampai
dengan tahun n

•

Laporan jumlah SNI yang bcrlaku sampai dengan tahun n
Identifikasi jumlah SNI yang mengadopsi standar intemasional
sampai dengan tahun n

Identifikasi jxtmlah SNI yang bcrlaku sampai dengan tahun n
Formula:

£ SNI yang mengadopsi standar intemasional
£ SNI yang berlakn
Klasifikasi target
Sumbcr data

xlOO%

Maximize

Deputi Bidang Pengembangan Standar

(Dit. PS AKKH, Dit. PS

MKETTI. Dit. PS IPPE)
Pusat Data dan Sislem Informasi

Cara pengambilan data

Laporem daftar jumlah SNI harmonis dengan standar intemasional
sampai dengan tahun n

Laporan daftar jumlah SNI yang berlaku sampai dengan tahun n

I BADAN
STANDARDISASI
NASfONAL
-11 -

IttAITPAL - INDIKATORKINERJA SASARAN PROGRi^(IKSP), .

,

Ci, '^

:

Catatan khusus

Pihak yang melakukan

Dcputi Bidang Pcngcmbangan Standar (Dit. PS AKKH, Dit. PS MEETTI,

pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Dit. PSIPPE)

, BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

I.l. DIREKTORAT

PENGEMBANGAN

STANDAR

AGRO,

KIMIA,

KESEHATAN, DAN HALAL
Tugas

: melaksana
melaksans kan penyusunan dan pclaksanaan

kcbijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pengembangan Standar Nasional Indonesia dan

standar

internasional,

serta

pelaksanaan

pemenuhan kcwajiban internasional di bidang
pengembangan

slandar

sektor

agro, kimia,

kesehatan, dan halal.

2.

Fungsi
:
a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional

Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup,
kehutanan, perikanan dan kclautan, kimia, kesehatan, serta halal;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional

Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup,
kehutanan, perikanan dan kclautan, kimia, kesehatan, serta halal;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar

Nasional Indonesia dan slandar internasional sektor pertanian, lingkungan
hidup, kehutanan, perikanan dan kclautan, kimia, kesehatan, serta halal; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor
pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kclautan, kimia,
kesehatan, serta halal.
3.

Indikator Kinerja Utama

:

MAiroAL,- INDIKATOR KINBRJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan (SK)

8K 1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNl) agro, kimia,
kesehatan, dan halal untuk mcndukung ekspor produk Indonesia

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1. Persentasc ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan dan halal
untuk mendukung ekspor produk Indonesia

Definisi

•

Standar Nasional Indonesia (SNI) adaiah Slandar yang ditetapkan

oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

•

SNI yang mendukui^ ekspor produk Indonesia adaiah SNI yang
diidentiflkasi untuk memfasilitasi ekspor produk Indonesia
• Produk ekspor adaiah Produk yang telah dan/atau berpotensi
dikeluarkan/dijual dari Indonesia ke negara tujuan dengan
menggunakan pcmbayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan

lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan
penerima di negara tujuan yang merupakan kelompok sektor Prioritas
Nasional daalam RPJMN 2020-2024

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

•

Laporan daftar jumlah pemenuhan kebutuhan SNI agro, kimia,
kesehatan, dan halal (AKKH) untuk mendukung ekspor produk
Indonesia

•

Laporan daftarjumlah SNI AKKH yang dibutuhkan untuk mendukung

ekspor produk Indonesia
Formula/ Cara

• Identifikasi jumlah SNI AKKH yang mendukung ekspor produk

menghltuttg

Indonesia

•

Identifikasi jumlah SNI AKKH yang dibutuhkan untuk mendukung
ekspor produk Indonesia

Formula:

Y,SNI AKKH yang mendukung ekspor produk Indonesia ^
„SNI AKKH yang dibutuhkan untuk mendukung

^

ekspor produk Indonesia

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

ImaNUAL > INDIKATOR KINBRJA SASARAN KEGIATAN(IKSK)
Rlasifikasi target
Siunbcr data

Maximize

Direktorat Pengembangan Standar Agio, Kimia, Kesehatan, dan Haial
(Dit. PS AKKH)

Caxa pengambiian data

• Laporan jumlah SNl AKKH yang mendiikung ekspor produk Indonesia
• Laporan jumiali SNl AKKH yang dibutuhkan untuk mendukxing
ekspor Indonesia

• Mengideniifikasi kebutuhan SNl AKKH yang mendukung ekspor
produk Indonesia sesuai Prioritas Nasional dalam RPJMN
Catatan khusus

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambiian data IKSK

(Dit. PS AKKH)

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 2. Memastikan kebijakan pengembangan SNl ditaati

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan(IKSK)

IKSK 2.1. Persentase kebijakan pengembangan SNl yang dijadikan

Deflnisi

• Kebijakan pengembangan SNl adalah dokumen kebijakan yang

acuan pengembangan standar

bersifat teknis terkait pengembangan SNl(PBSN, Pedoman,Panduan,|
•

Surat Edaran)
Kebijakan pengembangan SNl yang dijadikan acuan adalah

dokumen kebijakan yang digunakan dalam proses pengembangan
SNl

Bukti realisasi/

•

pemenuhan IKSK

•
Formula/ Cara

Dokumen daftar jumlah kebijakan pengembangan SNl yang dijadikan
acuan

•

menghitung

Dokumen daftar seluruh kebijakan pengembangan SNl
Identiflkasi jumlah kebijakan pengembangan SNl tahun n yang
dijadikan acuan

• Identiflkasi jumlah seluruh kebijakan pengembangan SNl tahun n
Formula:

£ Kebijakan pengembangan SNl
3rang dijadikan acuan
£ Seluruh kebijakan pengembangan SNl

X 100%

Klasiilkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

Cara pengambiian data

•

Laporan kebijakan pengembangan SNl yang dijadikan acuan

•

Laporan seluruh kebijakan pengembangan SNl

Catatan khusus

Sudah menjadi kebijakan

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambiian data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan(IKSK)

IKSK 2.2. Persentase rckomendasi kebijakan pengembangan SNl
yaz^ ditindaklaojuti

Deflnisi

•

Rekomcndasi kebijakan pengembangan SNl adalah dokumen
Lisxilan kebijakan yang bersifat teknis terkait pengembangan SNl

(PBSN, Pedoman, Panduan, Sui-at Edaran)
• Ditindak lanjuti adalah ditetapkan menjadi kebijakan sebagai acuan
pengembangan standar

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

jMANVAL DTOIKATOR KINERJA SASARAN KBGIATAN(CKSK)
Bukti realisasi/
pemenubaa IKSK

• Dokumen jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang
ditindaklanjuti sebagai acuaxi pengembangan standar tahun n

• Dokumen jumlah seluriih rekomendasi kebijakan pengembangan SNI
tahun n

FormtUa/ Cara

menghltung

• Identifikasi rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang
ditindaklanjuti sebagai acuan pengembangan standar tahun n
• Ideiitinkasi seluruh rekomendasi kebijakan pengembangan tahun n
Formula:

S rekomendasi kebijakan pengembangan SNI
yang ditindaklanjuti
S seluruh rekomendasi kebijakan pengembangan SNI

X 100%

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

Cara pengambilan data

•

Laporan

rekomendasi

kebijakan

pengembangan

SNI

ya

ditindaklanjuti sebagai acuan pengembangan standar
•

Laporan seluruh rekomendasi kebijakan pengembangan SNI

Catalan khusus

Masih dalam bentuk rekomendasi kebijakan

Pihak yang melakukan

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan. dan Halal

pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK
Sasaran Kegiatan (SK)

SK 3. Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai
kebutuhan dan prioritas nasional

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3. Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan
halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional

Definisi

•

Standar Nasional Indonesia (SNI) udalah Standar yang ditetapkan

oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
•

Kebutuhan dan prioritas nasional adalah usulan perumusan SNI

yang menjadi PNPS alas persetujuan KKPS dan ditetapkan oleh
Kepala BSN

•

SNI yang tersedia adalah SNI AKKH yang disahkan oleh Kepala BSN

pemenuhan IKSK

•
•

Daftar jumlah SNI AKKH yang tersedia
Daftar jumlah SNI AKKH yang dibutuhkan (SK Kepala BSN tentang
Penetapan PNPS)

Formula/ Cara

• Idcntifikasi jumlah SNI AKKH yang tersedia

menghituttg

•

Bukti realisasi/

Identifikasi jumlah SNI AKKH yang dibutuhkan

Formula:

£ SNI AKKH yai^ tersedia
X 100%
£ SNI AKKH yang dibutuhkan
Klasinkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan HEiIal

Cara pengambilan data

• Dokumen SNI yang disahkan pada tahun n
•

Catatan khusus

SK Kepala BSN tentang Penetapan PNPS pada tahun n

SNI dikatakan telah disahkan jika telah memiliki Surat Keputusan (SK)
penetapan

, BADAN
STANDARDISASl
NASIONAL

■MAIfUAL - IWDIKATOR KINERJA SASARAN KBGIATAN (IKSK)
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambllan data IKSK

Sasaran Kcgiatan (SK)

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

SK 4. Meningkatnya jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan
yang harroonis dengan standar intcmasional

ladikator Kinerja
Sasaran Kcgiatan (IKSK)

IKSK 4.1. Persentasc SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang

DeHnisi

•

mengadopsi standar internasional

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan
oleh BSN dan berlakii di wilayah Ncgara Kesatuan Republik Indonesia
Harmonis dengan Standar Internasional adalah SNT yang diadopsi
dari standar internasional baik secara identik maupun modifikasi

•
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Formula/ Cara
menghitung

■

Laporan jumlah SNI AKKH yang mengadopsi standar internasional
cahun n

•

Laporan jumlah SNI AKKH yang berlaku (ditetapkan tahun n)

•

Identifikasi jumlah SNI AKKH yang mengadopsi standar internasional
tahun n

•

Identifikasi jumlah SNT AKKH yang berlaku [ditetapkan teihun n)

Formula:

£ SNI AKKH yang mengadopsi standar internasional
—=

=

E SNI AKKH yang berlaku

X 100%

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

•

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

•

Pusat Data dan Sistem Informasi

•

Laporan jumlah SNI AKKH yang mengadopsi standar Internasional

Cara pengambllan data

(tahun n)
•

Laporan jumlah SNI AKKH yang berlaku (ditetapkan tahun n)

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambllan data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 4.2. Jumlah usuian standar internasional sektor agro, kimia,
kesehatan, dan halal yang diakui secara global

Cennisi

•

Diakui secara global adalah usuian standar internasional sektor

agro. kimia, kesehatan dan halal yang diajukan oleh Indonesia
ditcrima oleh Standard Development Organization (SDO) untuk di
proses menjadi Standar Internasional
Bukti realisasi/

Laporan

pemenuhan IKSK

kesehatan, dan halal yang diajukan oleh Indonesia diterima oleh
Standard Development Organization (SDO) untuk di proses menjadi

daftar usuian

Standar Internasional

standar

internasional

sektor agro,

kimia,

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL-INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Formula/ Cara
menghitung

Identifikasi jumlali usvjlan standar internasional sektor agro, kimia,
kesehatan, dan halal yang diajukan oleh Indonesia diterima oleh
Standard Development Organization (SDO) untuk di proses menjadi
Standar Internasional
Formula:

y usulan standar internasional sektor agro, kimia, kesehatan, dan
halal

yang

diajukan

oleh

Indonesia

diterima

oleh

Standard

Development Organization (SDO) untuk di proses menjadi Standar
Internasional

Klasiilkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Pengembangan Standar Agro. Kimia, Kesehatan, dan Halal

Cara pengambilan data

Laporan daftar jumlah usulan standar internasional sektor agro, kimia,
kesehatan dan halal yang diajukan oleh Indonesia diterima oleh Standard

Development Organization (SDO) untuk diproses menjadi Standar
Internasional
Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

, BADAN
STANDARDISASI
NASfONAL

1.2. DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR MEKANIKA, ENERGI,
ELEKTROTEKNIKA,

TRANSPORTASI,

DAN

TEKNOLOGI

INFORMASI

Tugas

; melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pengembangan Standar Nasional Indonesia dan

standar

internasional,

serta

pelaksanaan

pemenuhan kewajiban intemasion^ di bidang
pengembangan

standar

sektor

energi,

elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.
2.

Fungsi

:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional

Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru
terbarukan dan energi lak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan,
transportasi, dan teknoiogi informasi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional
Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru

terbamkan dan energi lak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan,
transportasi, dan teknoiogi informasi;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar
Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material,
energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika
ketenagalistrikan, transportasi, dan teknoiogi informasi; dan

dan

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor

mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan,
elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknoiogi informasi.
3.

Indikator Kinerja Ulama

. MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IK8K)
Sasaran Kegiatan (SK)

SK 1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNl) mekanika, energi,
elektroteknika, transportasi, dan teknoiogi informasi untuk
mendukung ekspor produk Indonesia

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan(IKSK)

IKSK
1. Persentase
ketersedlaan
SNI
mekanika, energi,
elektroteknika, transportasi, dan teknoiogi informasi untuk
mendukung ekspor produk Indonesia

Definisi

•
•

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan
oieh BSN dan berlaku di wilayah Negai-a Kesatuan Republik Indonesia.
SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia adalah SNI yang

•

diidentifikasi untuk memfasilitasi ekspor produk Indonesia
Produk ekspor adalah Produk yang telah dan/atau berpotensi

dikeiuarkan/dijual dari Indonesia ke negara tujuan dengan
menggunakan pembayaran, kualitas, kuantilas, dan syarat pcnjualan
lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan
penerima di negara tujuan yang mcrupakan kelompok sektor Prioritas
Nasional daiam RPJMN 2020-2024

Bukti realisasi/

•

Laporan daftar jumlah pemenuhan kebutuhan SNI mekanika, energi,
elektroteknika, transportasi, clan teknoiogi informasi (MEETri) untuk
mendukung ekspor produk Indonesia

•

Laporan daftar jumlah SNI MEE1T1 yang dibutuhkan untuk

pemenuhan IKSK

mendukung ekspor produk Indonesia

• Identifikasi jumlah SNI MEETTI j'ang mendukung ekspor produk
Indonesia

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASAI^N KEGIATAN(IKSK)

'^

.

• Identifikasi jumlah SNI MEETTl yang ciibutuhkan untuk inendukung
ekspor prodiik Indonesia
Formula:

XSNI MEETTl yang mendukung ekspor produk Indonesia

^ SNI MEETTl yang dibutuhkan untuk mendukung

xlOO%

ekspor produk Indonesia
Klasinkasi target
Sumber data

Maximize

Direktorat Pengcmbangan Stcuidar Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PS MEETTl)

Cara pengambilan data

• Laporan jumlah SNI MEETTl yang mendukung ekspor produk
Indonesia

• Laporan jumlah SN! MEETTl yang dibutuhkan untuk mendukung
ekspor produk Indonesia

•

Mengidentifikasi kebiiluhan SNI MEETTl yang mendukung ekspor
produk Indonesia sesuai Prioritas Nasional dalam RPJMN

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Pengcmbangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi (Oil. PS MEETTl)

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 2. Memastikan kebijakan peugembangan SNI ditaati

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.1. Persentase kebijakan peugembangan SNI yang dljadikan

Definisi

•

Kebijakan pengcmbangan SNI adalah dokumen kebijakan yang

•

bersifai teknis lerkail pengcmbangan SNI (PBSN, Fedoman, Panduan,
Sural Edaran)
Kebijakan pengcmbangan SNI yang dijadikan acuan adalah

acuan peugembangan standar

dokumen kebijakan yang digunakan dalam proses pengembangan SNI
Bukti realisasi/

•

pemenuhan IKSK

Formula/ Cara

Dokumen daftar jumlah kebijakan pengembangan SNI 3'ang dijadikan
acuan

•

Dokumen daftar seluruh kebijakan pengembangan SNI

•

Identifikasi jumlah kebijakan pengembangan SNI

menghitung

tahun n yang

dijadikan acuan

• Identifikasi jumlah scluruh kebijakan pengembangan SNI tahun n
Formula:

£ Kebijakan pengembangan SNI
yang dijadikan acuan
£ Seluruh kebijakan pengembangan SNI
Klasiilkasi target
Somber data

Maximize

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika,

Transportasi, dan Teknologi Informasi
Cara pengambilan data

•

Laporan kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan

•

Laporan seluruh kebijakan pengembangan SNI

Catatan khusus

Sudah menjadi kebijakan

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Eleketroteknika,

Transportasi, dan Teknologi Informasi

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL - INDIKATOR KINEKJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Indlkator Kinerja

IKSK 2.2. Persentase rekomendasi kebijakan pengcmbangan SNI

Sasaran Kegiatan (IKSK)

yang ditindaklanjuti

Deflnisi

•

Rekomendasi kebijakan pengembangan SNI adalah dokumen

usulan kebijakan yang bersifat teknis terkait pengembangan SNI
(PBSN, Pedoman, Panduan, Surat Edaran)

• Ditindak lanjuti adalah ditetapkan menjadi kebijakan sebagai acuan
pengembangan standar
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

• Dokumen jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang
ditindaklanjuti sebagai acuan pengembangan standar tahun n

• Dokumen jumlah seluruh rekomendasi kebijakan pengembangan SNJ
tahun n

Formula/ Cara
menghitung

• Identifikasi rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang
ditindaklanjuti sebagai acuan pengembangan standar tahun n
* Identifikasi seluruh rekomendasi kebijakan pengembangan SNI tahun
n

Formula;

& rekomendasi kebijakan pengembangan SNI
^ng ditindaklanjuti
L seluruh rekomendasi kebijakan pengembangan SNI

X 100%

Klasinkasl target

Maximize

Sumber data

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Tcknologi Informasi

Cara pengambiian data

•

Laporan

rekomendasi

kebijakan

pengembangan

SNI

yang

ditindaklanjuti sebagai acuan pengembangan standar
•

Laporan seluruh rekomendasi kebijakan pengembangan SNI

Catatan kbusus

Masih dalam bentuk rekomendasi kebijakan

Pibak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambiian data IKSK

Transportasi, dan Tcknologi Informasi

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika,

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 3. Tersedianya SNI mekanika, energi, Elektroteknika, transportasi
dan teknologi informasi sesuai kebutuban dan prioritas nasional

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK
3. Persentase
kctersediaan
SNI
mekanika, energi,
Elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi yang disabkan
berdasarkan kebutuban dan prioritas nasional

Deflnisi

•

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan

•

Kebutuban dan prioritas nasional adalah usulan perumusan SNI
yang menjadi PNPS atas persetujuan KKPS dan ditetapkan oleh Kepala

•

SNI yai^ tersedia adalah SNI MEETTI yang disahkan oleh Kepala

olch BSN dan bcrlaku di vvilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

BSN

BSN

Bukti realisasi/

pemenuhan IKSK

•
•

Daftar jumlah SNI MEETTI yang tersedia
Daftar jumlah SNI MEETTI yang dibutuhkan (SK Kepala BSN tentang
Penetapan PNPS)

Formula/ Cara

•

Identifikasi jumlah SNI MEEHTI yang tersedia

menghitung

•

Identifikasi jumlah SNI MEETTI yang dibutuhkan

Formula:

I BADAN
STANDARDfSASf
NASIONAL

JmANUAL - INDIKATOR KINERJA SASAI^ KEGIATAN {IKSK)
I

71, n;;

E SNI MEETTI yang tersedia
S SNI MEETTI yang dibutuhkan

Klasifikasi ta^et
Sumber data

y i,

X 100%

Maximize

Direktorat Pengembangan Standar Mckanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi

Cara pengambilan data

•

Dokumen SNI yang disahkaji pada tahun n

»

SK Kepala BSN tentang Penetapan SNI tahun n

Catatan khusus

Pihak yang melakukan

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika,

pengukuran IKSK/

Transportasi, dan Teknologi Informasi

pengambilan data IKSK

Sasaian Kegiatan (SK)

SK 4. Meningkatnya jumlah SNI mekanika, energi, elektroteknika,

transportasi dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar
intemasional

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK

4.

Persentase

SNI

mekanika,

energi,

elektroteknika,

transportasi dan teknologi informasi yang mcngadopsi standar
intemasional

Definisi

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

•

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan
oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

•

Harmonis dengan Standar Intemasional adalah SNI yang diadopsi
dari standar intemasional baik secara identik maupun modifikasi

•
•

Formula/ Cara

Laporan jumlah SNI MEE'ITI yang mengadopsi standar intemasional
tahun n

•

menghitung

Laporan jumlah SNI MEETTI yang berlaku (ditetapkan tahun n)
Identifikasi

jumlah

SN!

MEETTI

yang

mengadopsi

standar

intemasional tahun n

•

Identifikasi jumlah SNI MEETTI yang berlaku (ditetapkan tahun n)

Formula:

£ SNI MEETTI yang mcngadopsi standar intemasional
£ SNI MEETTI yang berlaku
Klasifikasi target
Sumber data

Cara pengambilan data

X 100%

Maximize

•

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Enerp, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi

•

Pusat Data dan Sistem Informasi

•

Laporan jumlah SNI MEETTI yang mengadopsi standar intemasional
(tahun n)

•

Laporan jumlah SNI MEETTI yang berlaku (ditetapkan tahun n)

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika,

Transportasi, dan Teknologi Informasi

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

1.3. DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR,
PENILAIAN KESESUAIAN, PERSONAL, DAN EKONOMI KREATIF
Tugas

: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pengembangan Standar Nnsional Indonesia dan

standai- internasional, serta
pelaksanaan
pemenuhan kewajiban intemasional di bidang
pengembangan

standar

sektor infrastruktur,

sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi
baru, dan aneka.

2.

Pungsi

;

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional
Indonesia dan standar intemasional sektor infrastruktur, kebumian,
kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal,
ekonomi kreatif, teknologi khusus, Inovasi baru, dan aneka;

b. penj'iapan. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional
Indonesia

dan

standar intemasional sektor

infrastruktur. kebumian,

kebencanaan. sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal,
ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar
Nasional Indonesia dan standar intemasional sektor infrastruktur, kebumian,

kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal,
ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang
pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar intemasional sektor

infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem

manajemen, penilaian

kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru,
dan aneka.

3.

Indikator Kinerja Utama

MANUAL - INUIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Sasaran Kegiatan(SK)

SK 1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SN1) infrastruktur,
penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung
ekspor produk Indonesia

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)

IKSK 1. Pcrsentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian,
personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia

Deflnisi

•

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan olch

•

SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia adalah SNI yang
diidentifikasi untuk memfasilitasi ekspor produk Indonesia

•

Produk ekspor adalah Produk yang telah dan/alau berpotcnsi
dikeluarkan/dijual dari Indonesia ke negara tujuan dengan men^unakan

BSN dan bcrlaku di wilayah Negara Keaatuan Republik Indonesia.

pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syaiat penjualan lainnya yang telah
disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan
yang merupakan kelompok sektor Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-

2024
Bukti realisasi/

pemenuhan IKSK

• Laporan daftar jumlah pemenuhan kebutuhan SNI infrastmktur,
penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif (IPPE) untuk
mendukung ekspor produk Indonesia

•

Laporan daftar jumlah SNI IPPE yang dibutuhkan untuk mendukung
ekspor produk Indonesia

Formula/ Cara

menghitung

•

Identifikasi jumlah SNI IPPE yang mendukung ekspor produk Indonesia

I BADAN

BSN

STANDARDISASl
NAStONAL
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MANUAL - INDIKATOR KIMERJA SASARAW KEGIATAN(IKSK)

,

• (dcntifikasi jumlah SNIIPPE yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor
produk Indonesia
Formula:

£ SNI IPPE yang mendukung ekspor produk Indonesia
S SNI IPPE yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor produk Indonesia

K 100%

Klasiilkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Fenilaian Keaesuaian,
Personal, dan Ekonomi Krealif(Dit.PS IPPE)

Cara pengambilan data

•

Laporan jumlah SNI IPPE yang mendukung ekspor produk Indonesia

Laporan Jumlah SNI IPPE yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor
produk Indonesia

Mengidentifikasi kebutuhan SNI IPPE yang mendukung ekspor produk
Indonesia sesuai Prioritas Nasional dalam RPJMN
Catatan khusus

Pihsdt yang melakukan

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,

pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Personal, dan Ekonomi Krealif(Dit. PS IPPE)

Sasaran Keglatan (SK)

SK 2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)

IKSK 2.1. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan

Deftnisi

pengembangan standar

•

Kebijakan pengembangan SNI: dokumen kebijakan yang bersifat teknis

tcrkait pengembangan SNI (PBSN, Pedoman, Panduan, Surat Edaran)
Kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan adalah dokumen

kebijakan yang digunakan dalam proses pengembangan SNI
Bukti realisasi/

Dokumen daftar jumlah kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan

pemenuhan IKSK

acuan

Dokumen daftar seluruh kebijakan pengembangan SNI
Ideniinkasi jumlah kebijakan pengembangan SNI tahun n yang dijadikan

Formula/ Cara

menghitung

•

Identifikasi jumlah seluruh kebijakan pengembangan SNI tahun n

Formula:

£ Kebijakan pengembangan SNI
yang dijadikan acuan
.
X 100%
E Seluruh kebijakan pengembangan SNI
Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal, dan Ekonomi Kreatif

Cara pengambilan data

Catatan khusus

Sudah menjadi kebijakan

Pihah yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Keaesuaian,
Personal, dan Ekonomi ICreatif

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)

IKSK 2.2. Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang
ditindaklaT^juti

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL ■ INPIKATOR KINBRJA
NBRJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Defmisi

•

■ i'■'

•

Rekomcndasi kebijakan pengembangan SNI adalah dokumen usulan

kebijakan yang bersifat teknis terkait pengembangan SNI (PBSN,
Pedoman, Panduan, Surat Edaran)

•

Ditindak laajuti adalah ditetapkan menjadi kebijakan sebagai acuan
pengembangan standar

Bakti realisasi/
pemenuhan IKSK

•

Dokumen jumlsth rekomcndasi kebijakan pengembangan SNI yang
ditindaklanjuti tahun n sebagai acuan pengembangan standar

•

Dokumen Juinlah seluruh rekomcndasi kebijakan pengembangan SNI
tahun n

Formula/ Cara

•

Identifikasi

rekomcndasi

kebijakan

pengembangan

SNI

yang

ditindaklanjuti tahun n sebagai acuan pengembangan standar tahun n

menghitung

•

Identifikasi seluruh rekomcndasi kebijakan pengembangan SNI tahun n

Formula:

£ rekomendasi kebijakan pengembangan SNI

yang ditindaklanjuti

^ 100®

£ seluruh rekomcndasi kebijakan pengembangan SNI
Klasiiikasi target

Maximize

Sumfaer data

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal, dan Ekonomi Kreatif

Cara pengambilan data

•

Laporan rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti
sebagai acuan pengembangan standar

•

Laporan seluruh rekomendasi kebijakan pengembangan SNI

Catatan khusus

Masih dalam bentuk rekomendasi kebijakan

Pihak yang mclakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 3. Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal Hnn

Pengembangan

Standar InTrastniktur,

Penilaian

Kesesuaian,

Personal, dan Ekonomi Kreatif

ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan priorltas nasional
Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)

SK 3. Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan

Definisi

•

ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh
BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

•

Kebutuhan dan prioritas nasional adalah usulan perumusan SNI yang
menjadi PNPS atas persetujuan KKPS dan ditetapkan oleh Kepala BSN

•

SNI yang tersedia adalah SNI IPPE yang disahkan oleh Kepata BSN

Bnkti realisasi/

•

Daflar jumlah SNI IPPE yang tersedia

pemenuhan IKSK

•

Daftar jumlah SNI IPPE yang dibutuhkan (SK Kepala DSN tentang
Penetapan PNPS)

Formula/ Cara

menghitung

•
•

Identifikasi jumlah SNI IPPE yang tersedia
Identifikasi jumlah SNI IPPE yang dibutuhkan

Formula:

£ SNI IPPE yang tersedia
£ SNI IPPE yang dibutuhkan
KlasiCkasi target

Maximize

*' 1 nn"'

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL - INDIKATOR KIMERJA SASARAN KE6IATAN(n^K)
Snmber data

Direktoral Pengerabangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaiah,
Personal, dan Ekonomi Krealif

Cara pengambilan data

•

Catalan khusus

SNI dikatakan telah disahkan jika telah memiliki Surat Keputusan (SK)

Dokumen SNI yang disahkan pada tahun n
SK Kepala BSN tentang Penetapan PNPS tahun n

penetapan

Plhak jrang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,

Sasaran Kegiatan(SK)

SK 4. Meningkatnya jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian,
personal dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar

Personal, dan Ekonomi Kreatif

internasional

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)
Deflnisi

IKSK 4.1. Persentase SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal
dan ekonomi kreatif yang mengadopsi standar internasional

• Standar Nasional Indonesia (SNI) adalalt Standar yang ditetapkan oleh
BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Harmonis dengan Standar Internasional adalah SNI yang diadopsi dari
standar internasional baik secara identik maupun modifikasi
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

• Laporan jumlah SNI IPPE yang mengadopsi standar internasional tahun n
• Laporan Jumlah SNI IPPE yang berlaku (ditetapkan tahun n)

Formula/ Cara

•

menghitung

Identifikasi jumlah SNI IPPE yang mengadopsi standar internasional
tahun n

• Identifikasi jumlah SNI IPPE yang berlaku (ditetapkan tahun n)
Formula:

£ SNI IPPE yang mengadopsi standar internasional
£ SNI IPPE yang berlaku
Klasiflkasi target

X 100%

Maximize

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,

Sumber data

Personal, dan Ekonomi Kreatif
Pusat Data dan Sistem Informasi

Cara pengambilan data

Laporan jumlah SNI IPPE yang mengadopsi standar internasional (tahun
n)
Laporan jumlah SNI IPPE yang berlaku (ditetapkan tahun n)

Catalan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian
Personal, dan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)

IKSK 4.2. Jumlah usulan standar internasional sektor Infrastruktur,

Deflnisi

Kesesuaian,

penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang diakui secara
global
•

Diakui secara global adalah usulan standar internasional sektor
infrastruktur. penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang
diajukan oleh Indonesia diterima oleh Standard Development Organizaiion

(SDO)untuk di proses menjadi Standar Internasional

I BADAN

STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL.INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Bukti realisasl/
pemenuhan IKSK

Laporan daftar usulan standar intemasional sektor infrastruktur, penilaian
kesesuaian, personal, dan ckonomi kreatif yang diajukan oleh Indonesia

diterima oleh Standard Development Organization (SDO) untuk di proses

menjadi Standar Intemasional
Formula/ Cara
menghitung

I

Idenliflkasi jumlah usulan standar intemasional sektor sektor infrastruktur, '
penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang diajukan oleh
Indonesia diterima oleh Standard Development Organization (SDO) untuk di i
proses menjadi Standar Intemasional
I
Fonnula:

'

Y, usulan

standar

intemasional

sektor

infrastruktur,

penilaian

kesesuaian, personal, dan ckonomi kreatif yang diajukan oleh Indonesia

diterima oleh Standard Development Organization(SDO)untuk dl proses
menjadi Standar Intemasional
Klasifikasi target
Sumber data

Maximize

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuzdan,
Personal, dan Ekonomi Kreatif

Cara pengambilan data

Laporan

daftar jumlah

usulan

standar

intemasional

sektor

sektor

infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang
diajukan oleh Indonesia diterima oleh Standard Development Organization
(SDO) untuk diproses menjadi Standar Intemasional
Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaimi,
Personal, dan Ekonomi Kreatif

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

II.

DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN
KESESUAIAN

Tugas

: melaksanakan penyusunan dan peiaksanaan
kebijakan di bidang penerapan standar dan
peniiaian kesesuaian.

2.

Fungsi

a. penyiisunan kebijakan di . bidang pengerabangan sistem, konsultasi,
diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan peniiaian kesesuaian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengerabangan sistem, konsultasi,
diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan peniiaian kesesuaian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengerabangan sistem,
konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan peniiaian
kesesuaian:

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengerabangan
sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan
peniiaian kesesuaian; dan

e. koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan

administrasi kcpada seluruh unit organisasi di lingkungan 8SN;
3.

Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)

Sasaran Program

-i ; t

■ ,i u

SP 1. Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI

(SP)
Indikator Kinerja
Sasaran Program
(IKSP)
DeCnisi

IKSP l.Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI

•
•

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh
BSN dan berlaku di wilayah Ncgara Kesatuan RepubUk Indonesia.
Pemenuhan produk terhadap (sesuai dengan) SNI adalah produk yang
dihasilkan meraenuhi peryaiatan SNI dan persyaralan lain yang
ditetapkan K/L.

•

Jenis produk adalah pengelompokan produk sesuai dengan SNI yang
ditetapkan

Bukti realisasi/

•

pemenuhan IKSP

Laporan tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI dan atau
persyaratan yang ditetapkan K/L.

Formula/ Cara

•

A = Identifikasi jumlah produk yang sesuai dengan SNI tahun n

menghitung

•

B = Identifikasijumlah produk yang sesuai dengan SNI tahun n-1

Formula;

EA-SB
xloo%

2-B

Klasiilkasi target
Sumber data

Maximize

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Peniiaian Kesesuaian (Dit. SPSPK)
Pusat Risetdan Pengerabangan Sumber Daya Manusia

Cara pengsunbilan

Data diambil dari direktori produk ber SNI di Aplikasi Bang Beni/aplikasi

data

K/L lain terkait dengan pemberlakuan SNI secara wajib
Data basil penelitian produk di pasar retail domestic

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL • INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Catatan khusus

•

Batasan produk yang beredar dilihat adalah produk dari sektor Prioritas
Nasional dalam RPJMN

• Produk yang beredar adalah produk dalain negeri yang beredar di retail
pasar doniesLik (retail besar dan/atau kectl)
Pihak jrang

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Dit. SPSPK)

melakukan

pengnkuran IKSP/
pengambiian data
msp

Sasaran Program

SP 2. Memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan Sm dan

JSP)

penilaian kesesuaian secara efektif

Indikator Kioerja
Sasaran Program
(IKSP)

IKSP 2.1. Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan

Deflnisi

•

stakeholder

Kebyakan penerapan SPK adalah kebijakan berdasarkan penelitian atau

pengkajian yang mencakup skema penilaian kesesuaian, pengendalian
penei apan SPK, regulasi tcknis berbasis SPK

• Stakeholder

adalah

Kementerian/Lembaga,

Lembaga

Penilaian

Kesesuaian, Industri/Organisasi

• Kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:
Kebijakan skema PK yang menjadi acuan sertifikasi oleh LPK dan
pelaku usaha.

Kebijakan pengendalian standar menjadi acuan bagi kementerian
terkait dalam pengawasan produk ber SNI. serta menjadi masukan
bagi KAN untuk akreditasi LPK

Kebijakan tata cara penyusunan regulasi teknis menjadi masukan
bagi kementerian terkait dalam rangka penetapan regulasi teknis
berbasis SNI dan acuan dalam notifikasi regulasi di TBT WTO
Bukti realisasi/
pemenuhao IKSP

Laporan hasil anaiisis pemanfaatan kebijakan penerapan Standar dan

Formiila/Cara
menghitung

•

Penilaian Kesesuaian (SPK) oleh stakeholder.

Tdentifikasi jumlah kebijakan penerapan SPK yang dimanfaatkan oleh
stakeholder

• Identifikasi jumlah kebijakan penerapan SPK berdasarkan penelitian atau
pengkajian yang ditetapkan.
Formula:

Kebijakan penerapan SPK yang dltlndaklanjuti stakeholder
Kebijakan penerapan SPK yang ditetapkan

KlasiRkasi target

Maximize

Sumber data

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Dit. SPSPK)

Cara pengambiian

•
•

data

•

melaksanakan survei pemanfaatan kebijakan SPK
melaksanakan analisa hasil sun'ei pemanfaatan kebijakan SPK

Mengidentifikasi kebijakan penerapan SPK yang mendukung Prioritas
Nasional dalam RPJMN

Catatan khusus

Pihak yang
melakukan

pengukuran IKSP/
pengambiian data
IKSP

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Dit. SPSPK)

I BADAN
STANDARDISASt
NASIONAL

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Indikator Kinerja
Sasaran Program
(IKSP)

IKSP 2.2. Persentase rekomendasl kcbijakan penerapan SPK yang

Definisi

•

ditindaklanjuti stakeholder

Rekomendasi kebijakan penerapan SPK adalah rekomendasi hasil

kajian penerapan SPK yang mencakup fasUitasi penerapan SNI olch

organisasi, pelaku usaha dan LPK, pengendalian penerapan SPK, regulasi
teknis berbasis SPK dan Spesifik Trade Concern, serta ketcntuan
STRACAP dalam perjanjian dan atau perundingan intemasional

•

Stakeholder

adalah

Kementerian/Lembaga,

Lembaga

Penilaian

Kcsesuaian, Industri/Organisasi

• Rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan adalah
sebagai berikut:

Rekomendasi hasil kajian fasilitasi penerapan SNI yang dilakukan
BSN yang ditindaklanjuti oleh organisasi, pelaku usaha termasuk
UMKM dan Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Rekomendasi hasil kajian pengendalian standar berdasarkan uji petik
produk ber-SNI yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga
terkait, KAN, LPK terakreditasi KAN, dan pelaku usaha.

Rekomendasi hasil kajian penerapan regulasi teknis berbasis SNI dan
notifikasi regulasi di TBT WTO, serta spesific trade concern Indonesia
dan negara angola WTO yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

Rekomendasi hasil kajian penerapan STI^CAP sebagaimana tertera
dalam peijanjian/perundingan intemasional yang
oleh stakeholder.

ditindaklanjuti

Laporan hasil analisis rekomendasi kebijakan penerapan Standar dan

Bnkti realisasi/
pemenuhao DGSP

Penilaian Kesesuaian (SPK) yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

Pormula/Cara

•

menghitung

Identifikasi jumlah rekomendasi kebijakan

penerapan

SPK

yang

penerapan

SPK yang

ditindaklanjuti oleh stakeholder

•

Idenliftkasi jumlali rekomendasi kebijakan
disampaikan/ditetapkan.

Form\ila:

E Rekomendasi Kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders

S Rekomendasi Kebijakan penerapan SPK yang disampaikao
KlasiAkasi target

Ma.viinize

Siunber data

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Dit. SPSPK)

Cara pengambilan

•

data.

Melaksanakan survel rekomendasi kebijakan SPK yang ditindaklanjuti
stakeholder

•

Melaksanakan analisa hasil survei rekomendasi kebijakan SPK yang
ditindaklanjuti stakeholder

Catatan khusus

Pihak yang

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Dit. SPSPK)

melakukan

pengukuran IKSP/
pengambilan data
IKSP

Saseiran Program

(SP)

SP 3. Menlngkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk,
penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L

Indikator Kinerja

IKSP 3.Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan

Sasaran Program
(IKSP)

LPK

; BADAN

SSM

STANDARDISASI
NASIONAL
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plANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAT^ PROGRAM (IKSP)
DeHnisi

• Pcnerapan SNI adalah kegiatan mcnerapkan persyaratan SNI terhadap
barang, jasa, sislem, proses, atau personal dengan raemperlLmbangkan
sektor Prioritas Nasional dalam RPJMN

• SNI yang diterapkan adalah SNI barang, jasa, proses, dan sistem, dan
SNI terkait Penilaian kescsuaian

• K3L adalah Kesehatan, Kcselamatan, Keamanan dan Lingkungan
Bukti realisasi/

Laporan basil analisa SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan

pemcnuhan IKSP

LPK.

Formula/ Cara

menghitung

•
•

Identiflkasi Jumlah SNI yangtelah diterapkan
Identifikasi total SNI yang berlaku

Formula;

L SNI yang telah diterapkan
—

£ Total SNI yang berlaku

X 100%

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Dit. PPSPK)

Cara pengambilan

•

Mcngumpulkan data SNI yang diterapkan untuk lingkup sertilikasi,
akreditasi LPK, regulasi, refcrensi (acuan normatif) dalam pcnerapan SNI
sistem, produk, proses,jasa, dan personel

•

Mempertimbangkan sektor Prioritas Nasional dalam RPJMN

data

Catatan khusus

Penerapan SNJ dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib

Pihak yang

Deputi Bidang Penerapan Standstr dan Penilaian Kescsuaian (Dit. PPSPK)

melakukan

pengukuran IKSP/
pengambilan data
IKSP

Sasaran Program
(SP)

SP 4. Meningkatnya keteraturan penerapan tata kclola Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian yang balk di organisasi pemerintah secara optimal

Indikator Klnerja
Sasaran Program
(IKSP)

IKSP 4. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi
pemerintah

Defin^l

•

Tata Kelola SPK adalah serangkaian proses, kebijakan dan aturan SPK

•

Prlnsip utama Tata Kelola SPK yaitu; a) komitmen terhadap mtegritas
dan regulasi. b) keterbukaan dan keterlibatan pemangku kcpentingan
yang komprehensif, c} dimensi pembangunan,d) koherensi, c) kompetcnsi,
dan 0 pengelolaan risiko melalui pengendalian internal.

•

Blemen tata kelola terdiri dari pengembangan standar, penerapan

yang mempengaruhi arah, pengelolaan, serta pengendalian kegiatan SPK.

standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran, serta
pertumbuhan clan pembelajaran. Mekanisme dan tata cara evaluasi
tingkat maturitas tata Kelola SPK diiakukan scsuai dengan Panduan dan
Penilaian Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang
diterbitkan oleh BSN,

• Organisasi pemerintah adalah mencakup pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
Bukti realisasi/

Laporan evaluasi tingkat maturitas tata kelola SPK di organisasi pemerintah.

pemenuhan IKSP
Formula/ Cara
menghitung

•

Identifikasi

analisis

nilai

rata-rata

tingkat

maturitas

organisasi

pemerintah yang menerapkan tata kclola SPK

• Identifikasi jumlah organisasi pemerintah yang dinilai dalam menerapkan
tata kelola SPK sesuai dengan panduan penilaian tata kelola SPK.

, BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

i MANUAL - INDIKATOR KINERJA 8ASARAN PROGRAM(IKSF)
Formula;

^ Nilai maturitas tata kelola SPK

X Organisasi pemerintah yang dicvaluasi
Klaslfikasi target

Maximize

Sumber data

Deputi Didang Penerapan Standar dan Penilaian Kcsesuaian (Dit. SPSPK)

Cara pengambiian

• Penilaian mandiri oleh organisasi pemerintah

data

•

Catalan khusus

• Penghitungan maturitas diklasifikasikan sesuai dengan sektor di
•

Verifikasi oleh lim penilai tata kelola SPK
organisasi pemerintah
Melocie penilaian tingkat

maturitas

dilakukan

melalui

evaluasi

pemenuhan indikator tata kelola SPK yang ditetapkan dalam Panduan

Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK di organisasi pemerintah
•

Tingkat Maturitas tata kelola SPK memilliki nilai detri 1 s.d 3 di mana:

Nilai maturitas level 1: menunjukkan penerapan elemen dan sub

elemen

pcngembangan

standar, penerapan

standar, penilaian

kcsesuaian dan ketertelusuran pengukuran, serla pcmbelajaran dan

partumbuhan masih dalam tahap perencanaan atau berada pada
lingkaran merahdalam diagram spider tata kelola SPK.

Nilai maturitas level 2: menunjukkan peneraptm elemen dan sub
elemen pcngembangan standar. penerapan standar, penilaian
kcsesuaian dan ketertelusuran pengukuran, serta pcmbelajaran dan

partumbuhan masih dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan atau
berada pada lingkaran kuning dalam diagram spider tata kelola SPK.
Nilai maturitas level 3: menunjukkan penerapan elemen dan sub
elemen pcngembangan standar, penerapan standar, penilaian
kescsuaian don ketertelusuran pengukuran, serta pcmbelajaran dan
partumbuhan masih dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan

perbaikan berkelanjutan atau berada pada lingkaran hijau dari
diagram spider tata kelola SPK.
Pihak yang
melakukan

pengukuran IKSP/
pengambiian data
IKSP

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kcsesuaian (Dit. SPSPK)

BADAN

STANDARDISASI
NASIONAL
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II.1. DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN
KESESUAIAN

Tugas

; meiaksanakan penyusunan clan pelaksanaan
kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta
pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengernbangan

sistem

dan

pengendalian

penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
2.

Fungsi

:

a. penyiapan penyiisunan kebijakan di bidang pengernbangan skema penerapan
standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar

vvajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian;

b. penyiapan pelalcsanaan kebijakan di bidang pengernbangan skema penerapan
standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar

wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelapxiran di bidang pengernbangan skema
penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan

standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan
penilaian kesesuaian; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengernbangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian.

3.

Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL • INDIKATOR KINERJA SASARAlN KBGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan

SK 1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam

(SK)

memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)

IKSK 1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang

Deiinisi

dltindaklanjuti stakeholder

•

Rekomendasi Kebijakan penerapan SPK adalah rekomendasi kebijakan
yang mencakup skema penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan
SPK, regulasi teknis berbasis SPK dan Spcsifik Trade Concern, scrta
rekomendasi kebijakan STRACAP di forum internasional

•

Stakeholder

adalah

Kemenlerian/Lembaga,

Lembaga

Penilaian

Keseuaian, Industri/Organisasi

•

Kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:
Kebijakan skema PK yang menjadi acuan sertifikasi oleh LPK dan
pclaku usaha.

Kebijakan pengendalian standar menjadi acuan bagi kementerian

terkait dalam'pengawasan produk ber SNI. serta menjadi masukan
bagi KAN untuk akreditasi LPK

Kebijakan regulasi teknis dan spesilic trade concern menjadi masukan
bagi kementerian terkait dalam rangka penetapan regulasi teknis
berbasis SNI dan acuan dalam notillkasi regulasi di TBT WTO

Kebijakan stracap dalam forum internasional menjadi acuan posisi
SPK Indonesia dalam forum internasional

. BADAN

STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL.nn^IKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Formuia:

£ Rekomendasi Kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjutl stakeholders
£ Rekomendasi Kebijakan penerapan SPK yang dlsampaikan
Klasifikasi target

Maximize

Somber data

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan

•

* 100%

Melaksanakan identilikasi kebutuhan stakeholder terhadap kebijakan
penerapan SPK.

data

•

•

Meiaksanakan kajian rekomendasi kebijakan penerapan SPK

Mengidentifikasi rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang mendukung
Prioritas Nasional dalam RPJMN

Catalan khusus

Pihak yang

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

melakukan

pengukuran IKSK/
pengambilan data
IKSK

Sasaran Kegiatan

SK 2. Meningkatnya Jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan

(SK)

tata kelola SPK

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)

IKSK 2. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas

DeHnisi

minimal 2

•

Tata Kelola SPK adalah serangkaian proses, kebijakan dan aturan SPK
yang mempengaruhi arah, pengelolaan, serta pengendalian kegiatan SPK.

•

Prinsip utama Tata Kelola SPK yaitu: a) komitmen terhadap integritas
dan regulasi, b} keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan
yangkomprehensif, c) dimensi pembangunan,d) koherensi, c) kompetensi,

•

dan 0 pengelolaan risiko melalui pengendalian internal.
Elemen tata kelola terdiri dari pengembangan standar, penerapan
standar, penilaian kesesuaian dan ketcrtelusuran pengukuran, serta
pertumbuhan dan pembelajaran. Mekanisme dan tata cara evaluasi

tingkat maturitas tata Kelola SPK dilakukan sesuai dengan Panduan dan

Penilaian Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang
diterbitkan oleh BSN.

•

Organisasi pemerintah mencakup pemerintah pusat dan pemerintah
daerah

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan penilaian tata kelola SPK di organisasi pemerintah.

Formula/ Cara

•

Identifikasi jumlah organisasi pemerintah yang dinilai scsuai dengan

•

panduan penilaian tata kelola SPK yang mendapat nilai maturitas 2
Identifikasi jumlah organisasi pemerintah yang wajib menerapkan SPK

menghitung

Formula;

£ Organisasi Pemerintah yang mendapat minimal 2

X 100%

£ oiganisasi pemerintah yang wajib menerapkan tata kelola 8PK

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan
data

Catalan khusus

Penilaian mandin oleh organisasi pemenntah
Verifikasi oleh tim penilai tata kelola SPK

Organisasi yang dilakukan ascsmcn tata kelola SPK adalah Pemenntah
Pusat dan Pemerintah Daerah

, BADAN
STANDARDISASI
NAS/ONAL

^MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
•

. f..:. _

^

Tingkat Maturitas tata kelola SPK memilliki nilai dari 1 s.d 3 di mana:

-

nilai 1 meniinjukan tingkat maturitas tata kelola SPK di organisasi
pemerintah masih dalam berada dalam tahap perencanaan,

nilai 2 menunjukan tingkat maturitas tata kelola SPK di organisasi
pemerintah telah berada dalam tahap diimpleraentasi,

nilai 3 menunjukan tingkat maturitas tata kelola SPK di organisasi
pemerintah sudah sampai pada tahap integrasi dan perbaikan
berkelanjutan
Pihak yang

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

melakukan

pengukuran IKSK/
pengambilan data
IKSK

Sasaran Kegiatan
ISK)

SK 3. Menlngkatnya produk bertanda SNI yang beredar terbadap

Indikator Kinerja

IKSK 3. Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang

Sasaran Kegiatan
(IKSK)

memenuhi persyaratan SNI

Deflnisi

persyaratan SNI yang dltetapkan.

• Produk bertanda SNI adalalt produk yang diambil sebagai sampel untuk
mengetahui tingkat efektifilas penerapan standar SNI baik secara
sukarela
maupun wajib {mandatory).
• Produk yang wajib disampel adalah produk yang terdaftar di aplikasi
Bang Beni.

•

Monitoring adalah kegiatan pengambilan sampel jenis produk di pasar
(tradisional, modem, e-cornrnerce), pengujian dan analisa pemenuhan
lerhadap persyaratan

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan hasil monitoring Uji Petik

Formula/ Cara
menghitung

• Identinkasi juralah produk ber-SNI yang dimonitor yang memenuhi
persyaratan SNI

•

Identifikasi Jumlah produk ner-SNI yang dimonitor

Formula:

E produk ber SNI yang di monitor yang memenuhi persyaratan SNI

E produk ber SNI yang dimonitor

'

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan

•

Analisa sektor Prioritas Nasional dalam
stakeholder, regutasi, data barang ber-SNI

•

Penetapan jenis produk yang akan diawasi scsuat kesepakatan dengan

•

K/L terkait.
Data produk bertanda SNI di Direktori Bang Beni

data

Catatan khusus

RPJMN, Masukan

dari

• Jumlah sampel minimal sebanyak 2% dari merk yang terdaftar untuk
setiap jenis produk.

• Pengambilan sampel untuk setiap produk di seluruh wilayah Indonesia
dengcin mcmpcrtimbangkan antara lain sektor Prioritas Nasional dalam
RPJMN, masukan slcike/toWer dan pengaduan masyarakat.
Pihak yang
melakukan

cngukuran IKSK/

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

MANUAL - UmiKATOR KINBRJA SASARAN KEGIATAN(IKSK)
pecgambllaii data
IKSK

Sasaran Kegiatan
(SK)

SK 4. Meningkatnya kualitas layanan SPPT SNI

Indlkator Kinerja

IKSK 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SPPT SNI

Sasaran Kegiatan
(IKSK)
DeHnisi

arialah Surat
Sliraf Persetujuan
Pprsefiiiiian Penggunaan
f
• SPPT
SPPT SNI adalah
Tanda SN) pacla produk,
jasa dan proses yang diterbitkan oleh BSN kepada pelakvi usaha
• Layanan SPPT SNI adalah layanan pemberian Surat Persetujuan
Penggunaan. Tanda SNI yang diterbitkan oleh BSN kepada pclaku usaha
• Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan

skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)
Buktl reallsasi/

I^poran hasil survei IKM terhadap layanan SPPT SNI

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara
menghituDg

Pormuta:

Klasinkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan

Survei kepuasan layanan SPPT SNI

Total dari nilai persepsi layanan SPPT SNI per unsur
X niial penimbang
Total unsur yang terisi

data
Catatan khusus

Pembagian jawaban dibagi dalam 4(empat) kategori, yaitu:
• tidak baik, diberi nilai persepsi I;

•

kurang baik, diberi nilai persepsi 2;

•

baik, diberi nilai persepsi 3;

•

sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Dengan penjelasan penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:
• Diberi nilai 1 (tida]< mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan
tidak sederhana,'alur bcrbelit-tselit, panjang dan tidak jelas, sehingga
proses tidak efektif.

•

Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan

•

masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefcktifkan.

•

Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan
dirasa sangat jelas, mudah,sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah
dan efektif.

Plhak yang
melakukan

pengukuran IKSK/
pengambilan data
IKSK

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

, BADAN
STANDARDISASI
NASfONAL

-35-

II.2. DIREKTORAT

PENGUATAN

PENERAPAN

STANDAR

DAN

PENILAIAN KESESUAIAN

'•

Tugas

: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta
pemenuhan kewajiban intemasional di bidang
konsultasi dan diseminasi penerapan standar
dan penilaian kcscsuaian.

2.

Fungsi

:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian
kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian
kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
c. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan

penilaian kesesuaian, fasilitasi pelalcu usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian
Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional bidang diseminasi
dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
3.

Indikator Kinerja Utama

:

MANUAI/-INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan (SK)

SK 1. Meningkatnya produk, siste m, personel,jasa, dan proses yang
scsuai dengan SNI

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan {IKSK)

IKSK 1. Persentase peningkatan produk, sistem, personcl, jasa, dan

Deflnisi

Produk, sistem, personcl, jasa, dan proses (PSPJP) yang ber-SNI

proses yang ber-SNI

adalah

produk, sistem, personel, jasa, dan

proses yang lelah

mendapalkan sertifikat dari LPK yang diakreditasi oleh KAN
Bukti realisasi/

Laporan peningakatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang

pemenuhan IKSK

bcr-SNl

Formula/ Cara

•

Identifikasi jumlah produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang

•

ber-SNI (tahun n)
Identifikasi jumlzih produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang
ber-SNI (tahun n-1)

menghitung

Formula:

E PSPJP ygberSNi(n)-1 PSPJP yg ber SNI fn-l)
IPSPJP yg ber SNI(n-1)
Klasifikasltarget

Maximize

Sumber data

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan data

•

AnaJLsa data sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan LPK yang
diakreditasi KAN dari aplikasi Bang Beni

•
Catatan khusus

Mengidentifikasi Produk, sistem, personel, jasa, dan proses (PSPJP)
yang mendukung Fhrioritas Nasional dalam RPJMN

I BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.1.

Persentase SNI pang diterapkan oleh pelaku Msatia,

Deiinisi

SNI yang diterapkan aclalah SNI yang digiinakan oleh pelaku
usaha/organisasi/persone] dan dibuktikan kesesuaiannya melaJui
serftiDkasi untuk lingkup produk, sistem, jasa, personel, dan proses

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan penerapan SNI teihadap barang, jasa, sistem, proses, atau

Formula/ Cara

•
•

organisasi dan LPK

personal

meaghitung

Identifikasi jumlah SNI yang diterapkan
Identifikasi jumlah SNI yang berlaku

Formula;

^SNI yang diterapkan
=
—=
=D SNI yang berlaku

xi00%

Klasifikasi tai^et

Maci'mize

Sumber data

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan data

Mengumpulkan data SNI yang diterapkan untuk lingkup sertifikasi,
lingkup akreditasi LPK, regulasi, referensi (acuan normatif) dalaiti
penerapan SNI sistem, produk, proses,jasa, dan personel

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambllan data IKSK

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilalan Kesesuaian

Indikator Kinerja
Sasaran Keglatan (IKSK)

IKSK 2.2. Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan

DcHnisi

SNI yang diterapkan adalah SNI yang digunakan oleh pelaku
usaha/organisasi/personel dan dibuktikan kesesuaiannya melalui

serftifikasi untuk lingkup produk, sistem,jasa, personel, dan proses
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan penerapan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau
personal

Formula/ Cara

•
•

menghitung

Identifikasi jumlah SNI yang diterapkan tahun n
Identifikasijumlah SNI yang diterapkan tahun n-1

Formula:

I

}^8NI yang diterapkan tahun n —£SNI yang diterapkan tahun n-1

I

X8N1 yang diterapkan tahun &•!

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilman Kesesuaian

Cara pengambilan data

Mengumpulkan data SNI yang diterapkan untuk lingkup sertifikasi,

lingkup akreditast LPK, regulasi, referensi (acuan noimalif) dalam
penerapan SNI sistem, produk, proses,jasa, dan personel
Mengidenlifikasi SNI yang diterapkan yang mendukung Prioritas
Nasional dalam RPJMN
Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Sasaran Kcgiatan (SK)

SK 3. Menii^katnya penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Indikator Kinerja

IKSK 3.1. Persentase stakeholder yang menerapkan SNI

Sasaran Kegiatan (IKSK)

, BADAN
STANDARDISASt
NASIONAL

Dellnisi

•

Stakeholder adalali

pelaku

usaha, organisasi, instansi, dan

konsumen/masyarakat

• Responden adalah stakeholder yang menjadi sample dalam survei
Bukti realisasi/

Laporan hasil survei stafce/ioderyang menerapkan SNI

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara

• Tdentifikasi jumlah responden yang menerapkan SNI

menghitung

•

Identifikasi total responden

Formula:

£Responden yang menerapkan SNI
1]Total responden

xloo%

Klasinkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilalan Kesesuaian

Cara pengambilan data

Survei stakeholder yang menerapkan SNI

Catatan khusus

Pibak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Indikator Kincrja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.2. Pcrsentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model

Dcfimsi

• Pelaku Usaha adalah badan usaha baik itu dalam Ijentuk organisasi
dan atau industri baik yang skala besar, menengah maupun mikro
kecil mapun dalam bentuk koperasi yang memenuhi kriteria untuk
•

dibina dalam penerapan SNI
Role Model Organisasi dan Pelaku Usaha penerap SNI adalah
organisasi dan pelaku usaha yang dibina dan memperolch serliilkat

•

Pelaku usaha binaan adalah pelaku usaha yang jadi binaan BSN

SNI

dalam penerapan SNI pada tahun berjalan
pemenuhan IKSK

Laporan kegiatan pembinaan Organisasi dan Pelaku Usaha, Scrtinkat
Kesesuaian, Sertifikat SPPT SNI

Formula/ Cara

• Identifikasijumlah pelaku usaha yang menjadi rofe model penerap SNI

menghitung

•

Bukti realisasi/

Identifikasi total pelaku usaha yang dibina

Formula:

£ pelaku usaha yang menjadi role model penerap SNI
j————
—
—
* 100%
£ total pelaku usaha yang dibma

Klasiiikasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan data

•

•

Laporan pembinaan penerapan SNI

Mengidentifikasi

pembinaan

penerapan

SNI

yang

mendukung

Prioritas Nasiona) dalam RPJMN
Catatan khusus

Dalam pelaksanaan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM juga
mempenimbangkan ketersediaan infrastruktur mutu seperti SNI, LPK

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 4. Meningkatnya ketersediaan LPK

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 4.1. Rasio LPK terhadap Scktor Usaha

I BADAN
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Deflxusi

• Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah jumlah
lembaga yang meJakukan kegiatan penilaian kesesuaian, yang terdiri
atas laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga
verifikasi/yalidasi

• Sektor Usaha adalah Sektor (2 digit) yang ditetapkan dalam
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI), sesuai Peraturan Badan
Pusat Statistik No, 2 Tahun 2020
Catatan:

Dari 99 sektor KBLI (Sektor 4, 67, 76, 83 tidak ada sektor nya,
sedangkan Sektor 92 dikecualikan), sehingga secara riil hanya
terdapat 94 sektor.

Laporan Kegiatan Bimbingan Tcknis, Laporan hasil Pcmetaan LPK,

Bukti lealisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan basil Pra Audit Akreditasi

Formula/ Cara

•

Identifikasi jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

menghitung

•

Identifikasi jumlah sektor usaha

Formula:

SLPK
^ Sektor Usaha
Klasifikasi target
Sumber data

Maximize

•

Dokumen Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)- Badan Pusat
Statistik

•

Hasil Pemetaan LPK - Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian

•

LPK (Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi terakredilasi KAN)Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi

•

LPK (Laboratorium)- Direktorat Akreditasi Laboratorium

•

Database Penimjukkan LPK - Direktorat Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuian

Cara pengambilan data

1. Identifikasi jumlah sektor yang menjadi ruang lingkup LPK{merujuk
pada KBLI):

2. Dari hasil identifikasi, diperoleh 77 sektor yang dapat didukung oleh
LPK saat ini, merujuk kepada sektor pada KBLI;
3. Lakukan pcnghitungan jumlah LPK dibandingkan dengan 77 sektor
yang didukung oleh LPK, untuk sctiap provinsi;
4. Jumlahkan hasil penghitungan pada point (3);

5. Hasil penghitungan pada point (4), lalu dibagi 34 provinsi. untuk
mendapatkan reratanya;

6. Baseiine pada tahun 2020 mcrupakan hasil dari penghitungan pada
point (5).
Catatan khusus

Dalam

pelaksanaan

pembinaan

kepada

LPK

mempertimbangkan

dukungan terhadap produk un^ulan daerah, skema akreditasi KAN dan
kebijakan nasional, serta tidak memperhitungan sektor petjudian pada
klasifikasi KBLI

Pihak yang melakukan
pengukurau IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Indikator Kinerja

IKSK 4.2. Raslo LPK terhadap Produk Unggulan Daerah

Sasaran Kegiatan (II^K)
Definisi

•

Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah jumlah

lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian yang terdiri

lembaga

sertifikasi

produk

dan

mendukung penerbitan SPPT-SNI

laboratorium

penguji

guna

I BADAN
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• Produk Unggulan Daerah (PUD) adalah ountu jumlah barang atau
jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai
nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja
dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan
kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakal, dll
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan hasil pemetaan LPK, Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis,
Laporan hasil Pra Audit Akreditasi

Formula/ Cara

•

Identifikasi jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

menghitung

•

Identifikasi jumlah Produk Unggulan Daerah

Formula;

SLPK
£ Produk Unggulan Daerah
Klasinkasi target
Sumber data

Maximize

• Hasil Pemetaan LPK - Direktoral Penguatan Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian

•

LPK (Lembaga Serlinkasi dan Lembaga Inspeksi terakreditasi KAN)Direktoral Akreditasi Lembaga Serlifikasi dan Lembaga Inspeksi

•

LPK (Laboratorium)- Dircktorat Akreditasi Laboratorium

•

Database Penunjukkan LPK - Dircktorat Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuian

Cara pengambilan data

1. Inventarisasi hasit pemetaan produk unggulan daerah di setiap
provinsi (total 34 provinsi);

2. Inventarisasi persentase ketcrsediaan LPK (hasil pemetaan) yang
mendukung produk unggulan daerah di setiap provinsi;
3. Jumlahltan hasil perhitungan pada point (2), maka itulah nilai
baseline di tahun 2020.
Catatan khusus

Dalam

pelaksanaan

perabinaan

kepada LPK

mempertimbangkan

dukungan terhadap produk unggulan daerah, skema akreditasi KAN dan
kebijeikan nasional
Pihak yang melakukan
penguktiran IKSK/
pengambilan data IKSK

Dircktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Sasaran Keglatan(SK)

SK 5. Meningkatnya kualitas layanan Standardlsasi dan Penilaian
Kesesuaan di wilayah KLT

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK

Hpfinigi

•

•
Bukti realisasi/

5.1.

Indcks

Kepuasaan

Masyarakat

terhadap

layanan

Standardlsasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT

KLT adalalah Kantor Layanan Teknis BSN yang mcmberikan
pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah yang
ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala BSN.
Skala IKM mcnggunakan Skala Likert 1 -4 yang menunjukkan tingkat
kepuasaan sangat tidak puas hingga sangat puas

Laporan hasil survei IKM terhadap layanan SPK di wilayah KLT BSN

pemenuhan n^K
Formula/ Cara

menghitung

Formula:

Total dari Nilai Persepsi Layanan KLT per Unsur
X Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Dircktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan data

Survei kepuasan layanan SPK di wilayah KLT BSN

I BADAN

STANDARDtSASI
NASIONAL

Catatan khusus

Pcrsepsi kepuasan Masyarakal terhadap layanan Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian di wilayah KLT yang diukur menggunakan skala
Ukert 1-4;

• Skala 1 mereprescntasikan sangat tidak puas,
•

Skala 2 mereprescntasikan tidak puas,

•
•

Skala 3 mereprescntasikan puas, dan
Skala 4 mereprescntasikan sangat puas.

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Dircktoral Penguatan Pcnerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 5.2. Persentase KLT dengan IKM Tninimal 3

Definisi

• KLT adaialah Kantor Layanan Teknis BSN yang memberikan
pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di wilayah yang
diletapkan berdasarkan keputusan Kepala BSN.

• Skala IKM menggunakan Skala Likert 1-4 yang menunjukan tingkat
kepuasaan sangat tidak puas hingga sangat puas
Bukti reaiisasi/
pemenuhan IKSK

i.^poran basil survei IKM layanan KLT BSN

Formula/ Cara

•

menghitung

• Identifikasi total KLT BSN
Formula:

Identifikasi jumlah KLT dengan nilai IKM lebih dari 4

IKLT dengan IKM lebih dari 3
—

E Total KLT

*100%

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Penguatan Pencrapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan data

Survei kepuasan Layanan KLT BSN

Catalan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

I BADAN
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

lU.

DBPUTI BIDANG AKREDITASI

Tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksajiakan
kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi
lembaga penilaian kesesuaian.

Fungsi

a. penyusunan

kebijakan

di

bidang

akreditasi

laboratorium

pengujian,

laboratorium kaiibrasi, iaboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara
uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang alireditasi laboratorium pengujian,
laboratorium kaiibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara
uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium
pengujian, laboratorium kaiibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi,
penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang penyelenggaraan
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;
e. pelaksanaan fungsi Iain yangdiberikan oleh Kepala.
Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Sasaran Program (SP)

SP I. Mcningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan
kcberteiimaan skcma akreditasi

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)
Denmsi

IKSP 1.1. Pcrsentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang
mclakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap produk,
sislem,proses, barang dan jasa.
LPK tcrakreditasl adalah LPK yang telah melalui serangkaian
kegiatan pengakuan formal oleh Komile Akreditasi Nasional (KAN)
yang menyalakan bahwa LPK lersebut telah memiliki kompetensi dan
berhak melakukan penilaian keseuaian.

SNI yang tercakup dalam ruang Lingkup LPK adalah SNI yang
menjadi acuan oleh LPK terakrcditasi dalam ruang lingkup akreditasi
kegiatan Penilaian Kesesuaian
SNI yang ditetapkan yang memerlukan dukungan LPK adalah SNI
yang ditetapkan oleh BSN dan dalam penerapannya melibatkan
kegiatan penilaian kesesuaian.

I BADAN
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MANUAL - INDIKATOR KINBRJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Identifikasi jumlah SN[ vang ilitelapkan yang memerlukan dukungan
LPK

Formula:

Z SRI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK

^ SNI yang ditetapkan yang memerlukan dukungan
Klasiflkasi target
Sumber data

*100%

Mcvamtze

Komitc Akreditasi Nasional (KAN). Deputi Bidang Akreditasi, Deputi
Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Cara pengambilan data

•

Mengumpulkan data SNI yang tercakup dalam ruang lingkup
akreditasi LPK

•

Mengumpulkan data SNI yang ditetapkan yang memerlukan
dukungan LPK

Catatan khusus

• Tidak semua SNI merupakan standar yang dapat digunakan untuk
menjadi acuan dalam kegiatan Penilaian Kesesuaian, sebagai contoh
SNI istilah dan definisi, SNI kode kota, SNI Manajemen resiko dll

♦

Ruang lingkup LPK bisa saja tidak mengacu kepada SNI tetapi
mengacu ke persyaratan teknis lain yang ditetapkan oleh regulator,
persyaratan yang ditetapkan negara lain/asosiasi internasional

untuk mendukung fasilitasi perdagangan.
Pihak yang meiakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Deputi Bidang Akreditasi (Dit. AL, Di. ALIS, Dit. SISHAR)

Indlkatcr
Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 1.2. Persentase LPK tcrakreditasi

Definisi

•

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah Icmbaga yang
meiakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap produk,
sistem.proses, barang dan jasa.

• LPK terakreditasi adatah LPK yang telah mclalui serangkaian
kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
yang menyatakan bahwa LPK tersebut telah memiliki kompctcnsi dan
•

berhak meiakukan penilaian keseuaian.
Kebutuhan LPK tcrakreditasi adalah jumlah LPK terakreditasi yang
ideal dibandingkan dcngan jumlah penduduk suatu negara.

Bukti

•

Jumlah LPK terakreditasi

realisasi/pemenuhan

•

Jumlah kebutuhan LPK tcrakreditasi (data berasal dari rasio antara
jumlah LPK terakreditasi dibagi jumlah penduduk, dcngan referensi
negara lain yang sistem akreditasinya sudah stabil)

Fonnula/Cara

•

Identifikasi jumlah LPK terakreditasi

menghitung

•

Identifikasi jumlah kebutuhan LPK terakreditasi

IKSP

Formula:
^LPK terakreditasi

^LPK
Klasiflkasi target

, BADAN
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Sumber data

Komite Akreditasi Nasional (KAN), Deputi Bidang Akreditasi, BPS, Data
Badan Akreditasi negara lain

Cara pengambilan data

•

•

Mengumpulkan datajumlah LPK terakreditasi

Menghitung jumlah kebutuhan LPK terakreditasi dengan data
pembandiiig (data pembanding berasaJ dari rasio antara jumlah LPK

terakreditasi dibagi jumlah penduduk, dengan referensi negara lain
yang sistem akreditasinya sudah stabil)
Catatan khusus

• Referensi diambil dari negara Singapore yang sistem akreditasinya
sudah stabil

•

Perhitungan data berdasarkan baseline tahun 2020

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Deputi Bidang Akreditasi (Dit. AL, Di. ALIS)

Indikator Kinerja

IKSP 1.3. Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi

Sasaran Program (IKSP)
Deflnisi

•

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN,
yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium
memiliki

kompetensi

serta

berhak

melaksanakan

Pcnilaian

Kesesuaian.

• Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang

melakukan kegiatan Penilaian

Kesesuaian terhadap produk,

sistem,proses, barang dan jasa.
Bukti realisasi/

Daftar LPK yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional(KAN)pada

pemenuhan IKSP

tahun berjalan dan tahun sebeluranya

Pormula/Cara

menghitung

• A = Jumlah LPK terakreditasi pada tahun betjalan (tahun n)
• B = Jumlah LPK terakreditasi pada tahun sebelumnya (tahun n-1)
Formula:

SA-XB
X100%

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Komite Akreditasi Nasional, Deputi Bidang Akreditasi

Cara pengambilan data

Mengumpulkan datajumlah LPK yang terakreditasi pada tahun berjalan
dan tahun sebelumnya

Catatan khusus

Plhak yang melakukan

Deputi Bidang Akreditasi (Dit. AL, Di. ALIS)

pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP
Indikator Kincrja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 1.4. Persentase skcma akreditasi yang diakui (sesuai dengan
standar) internasional

, BADAN

asN
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MANUAL • INDIKATOR KINBRJA SASARAN PROGRAM (IKSP)

Defimsi

• Skema Akreditasi yang diakui intemasional adalah skema bidang
akrcditasi yang dioperasikan

oleh

internasional/nasional

teiah

yang

KAN

berdasarkan standar

mendapatkan

MRA/MLA

APAC/ILAC/IAF

• Skema Akreditasi yang dioperasikan KAN adalah skema bidang
akreditasi yang dioperasikan

oleh

KAN

berdasarkan standar

internasional/nasional
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSP

Laporan skema akreditasi yang mendapatkan pengakuan intemasional

Formula/Cara

• IdentiUkasi jumlah skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN dan

menghitung

diakui oleh intemasional

• Identifikasi jumlah skema akreditasi yang diop)erasikan oleh KAN
Formula:

Skema KAN *yg diakui Intemasional
2]Skema yg dioperasikan KAN

^100%

Klasinkasi target
Sumber data

Cara pengambilan data

Komite Akreditasi Nasional, Deputi Bidang Akreditasi (Dit. SISHAR)
•

Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema yang diakui
intemasional sampai dengan tahun beijalan

•

Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema akreditasi
yang dioperasikan oleh KAN pada tahun berjalan

Catatan khusus

Pihak yang melakukan

Deputi Bidang Akreditasi (Dit. SISHAR)

pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP
Sasaran Program (SP)

SP 2. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 2. Perscntase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan

Defimsi

•

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN,
yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau
laboratorium inemiliki kompelensi serta berhak melaksanakan
Pcnilaian Kesesuaian.

•

Bukti realisasi/

Kebijakan akreditasi adalah pcraturan, kebijakan, pedoman,
norma yang dilerbilkan oleh KAN dan menjadl acuan akreditasi

Daftar kebijakan akreditasi

pemenuhan IKSP
Formula/Cara

menghitung

Identifikasi jumlah kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan
Identifikasi jumlah kebijakan akreditasi
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Formula:

X Kebijakan Akreditasi yang Diacu
E Kebijakan Akreditasi
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Komite Akreditasi Nasional, Dcpiili Btdang Akreditasi (Dit. SISHAR)

Cara pengambilan data

Mengumpulkan data kebijakan akreditasi yang digunakan

Catatan khusus

•

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan berupa Peraturan
Pcrundang-Undangan, publikasi, dan edaran yang ditetapkan oleh
SekJend KAN/ Deputi yang berbasis penelitian atau pengkajian

•

Kebijakan yang dijadikan referensi kegiatan, dijadikan sitasi,
dijadikan pengambilan keputusan.

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Deputi Bidang Akreditasi (Dit. SISHAR)

Sasaran Program (SP)

SP 3- Terselenggaranya akreditasi LPK

Indikator Kincrja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 3. Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya

Deflnisi

•

Akreditasi adalah rangkaian Iccgiatan pengakuan formal oleh KAN,
yang menyatakan bahwa suatu iembaga, institusi, atau
laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan
Penilaian Keseauaian.

•

Lembaga Penilaian Kcscsuaian (LPK) adalah Iembaga yang
melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap produk,
sistem,proses, barang dan jasa.

Bukti

•

Daftar LPK yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
(KAN)

IKSP

•

Daftar LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan

Formula/Cara

•

realisasi/pemenuhan

menghitung

Identifikasi jumlah LPK yang dilerima akreditasinya berdasarkan
rapat KAN pada tahun berjalan

•

Identifikasi jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun
beijalan

Formula:
Xl'FKymng ditcriniA akr«dUA«inyA bofdaiArkan rApat RAN .
^LPK pAng dibttbAs pmda rapAt KAN pada tahun borJaJan

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Komite Akreditasi Nasional, Deputi Bidang Akreditasi (Dit. AL, DiL ALIS)

Cara pengambilan data

•

Mengumpulkan data jumlah LPK. yang dibahas pada rapat KAN
pada tahun berjalan
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MANUAL - INBIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Mengumpulkan data jumlah LPK yang diterima akreditasinya
berdasarkan rapat KAN pada tahun berjalan
Catatan kbusus

Pihak yang melakttkan
pcngukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Deputi Bidang Akreditasi (Dit. AL, Dit. ALIS)
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lU.1. DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASl

Tugas

: melaksanakan

penyusunan

kebijalan

dan

pengelolaan sistera dan harmonisasi di bidang
akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium

kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi,
penyelenggara uji profisiensi, produscn bahan
acuan, dan lembaga serlifikasi, pelaksanaan
evnluasi dan pelaporan di bidang sistera dan
harmonisasi akreditasi, serla pelaksanaan
pemcnuhan kewajiban intemasional di bidang
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
2.

Fungsi

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium

pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi,
penyelen^ara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga
sertifikasi;

b. penyiapan pengembangan sistem akreditasi laboratorium pengujian,
laboratorium kalibrasi, laboratorium medik. lembaga inspeksi,

penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga
serlifikasi;

c. penyiapan pelaksanaan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian,
laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi,
penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga
sertifikasi;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan
harmonisasi akreditasi; dan

e. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
3.

Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINBRJA 3ASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan(SK)

SK 1. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK

Definisi

•

1.1.

Persentase

skema

akreditasi

yang

diterapkan

stakeholder

Skema akreditasi yang diterapkan stakeholder adalah aturan,

prosedur, dan persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan
akreditasi dan diterapkan oleh stakeholder

• Skema yang dihasilkan adalah aturan, prosedur, dan persyaratan
yang berlaku untuk melaksanakan akreditasi yang ditetapkan oleh
KAN

Bukti realisasi/

Laporan skema akreditasi yang dihasilkan pada tahun berjalan

pemenuhan IKSK
Formula/Cara

menghitung

♦
•

[dentifikasi jumlah skema akreditasi yang diterapkan stakeholder
Identifikasi jumlah skema akreditasi yang dihasilkan pada tahun
beijalan

Formula:
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
£ Skema akreditasi yg diterapkan stakeholders
£ Skema akreditasi yg dihasilkaa
Klasiilkasi target

Maximize

Sumber data

Direklorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Cara pengambilan data

•

xlOO%

Mengumpulkan skema akreditasi yang dihasilkan sampai dengan
tahun berjalan

•

Melakukan monev atau survey skema akreditasi yang diterapkan
oleh stakeholders

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Indikator Klncrja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.2. Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan

Detliusi

•

standar) internasional
Skema Akreditasi yang diakui internasional adalah skema

bidang akreditasi yang dioperasikan oleh KAN berdasarkan standar

intemasional/nasional

yang

telah

mendapatkan

MRA/MLA

APAC/ILAC/IAF

■

Skema Akreditasi yang dioperasikan KAN adalah skema bidang
akreditasi yang dioperasikan oleh KAN berdasarkan standar
internasional/nasional

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan skema akreditasi yang diakui internasional pada tahun

Formula/Cara

•

berjalan

mcnghitung

Identifikasijumlah skema akreditasi yang diakui internasional pada
tahun berjalan

•

Identifikasi jumlah skema akreditasi yang dihasilkan

Formula:

£ Skema akreditasi yg diakui Internasional
£ Skema akreditasi yg dihasilkan

X100 %

Klasifikasi target
Sumber data

Cara pengambilan data

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Mengumpulkan, mcmonitor dan meravorifikasi skema yang diakui
internasional sampai dengan tahun berjalan

Mengumpulkan, memonitor dan memvcrifikasi skema akreditasi
yang dihasilkan mengacu kepada MRA sampai dengan n-2
Catatan khusus
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,■ , ^

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Pihak yang metakukan
pengukuran IKSK/

"

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

sumber IKSK

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 2. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi

iDdikator Kinerja
Sasaran Kegiatan {IKSK)

IKSK 2. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan

Doilnisi

•

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan berupa Pcmturan
Perundang-Undangan, minimal dalam bentuk Keputusan Kepala
BSN

•

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN,
yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau
laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan
Pentlaian Kesesuaian.

Bukti realisasi/

Daftar kebijakan akreditasi

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara

menghitung

•

Identifikasi jumlah kebijakan akreditasi

Formula:

JumJah kebijakan akreditasi yang diacu
=

—

Jiunlah kebijakan akreditasi

X 100%

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Cara pengambilan data

Mengumpulkan data kebijakan akreditasi yang digunakan

Catatan khusus

•

Kebijakan yang dimairsud adalah kebijakan Peraturan PerundangUndangan, publikasi dan edaran yang ditetapkan oleh Sek Jend

KAN/ Deputi
•

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/

pengambilan data IKSK

Dijadikan referensi kegiatan,
pengambilan keputusan

dijadikan

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

sitasi

dan

dijadikan
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III.2.

DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM

Tugas

:

melaksanakan

kebijakan serta evaluasi dan

pelaporan di bidang penyelenggaraan alcreditasi
laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi,

laboratorium

medik,

penyelenggara

uji

profisiensi, dan produsen bahan acuan.
2.

Fungst

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium
pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji
profisiensi, dan produsen bahan acuan;

b. pelaksanaan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi,
laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan
acuan;dan

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium

pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelen^ara uji
profisiensi, dan produsen bahan acuan.

3.

Indikator Kinerja Utama

■MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Kcgiatan (SK)

SK 1. Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk
mendukung prioritas nasional

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1. Persentase laboratorium yang memenuhi persyaratan yang

Definisi

•

diakui internasional (terakreditasi)

Lembaga

Penilaian

Kcscsuaian

(LPK)

Laboratorium

adalah

lembaga yang inclakukan kcgiatan pengujian, kalibrasi, uji klinik,
PUP dan produksi bahan acuan

•

LPK Laboratorium Terakreditasi adalah LPK yang telah melalui
serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN) yang menyalakan bahwa LPK tersebut telah memiliki
kompetensi sesuai persyaratan KAN dan berhak melakukan
penilaian keseiiaian.

Bukti realisasi/

Laporan LPK (Laboratorium) yang terakreditasi

pemenuhan IKSK
Fonnula/Cara

mcnghitung

•
•

Identifikasi jumlah LPK (Laboratorium) yang terakreditasi
Identifikasi jumlah kebutuhan LPK (Laboratorium) terakreditasi

Formula:

£ LPK (Lab) terakreditasi
£ LPK (Lab)

xlOO%

Klasiilkasi target

Maxiviize

Sumber data

Direktorat Akreditasi Laboratorium

Cara pengaznbilan data

•

Mengumpulkan data jumlah LPK terakreditasi

•

Menghitung jumlah kebutuhan LPK (laboratorium) terakreditasi

dengan data pembanding (data pembanding berasal dari rasio antara
jumlah LPK terakreditasi dibagi jumlah penduduk, dengan rcfcrcnsi
negara lain yang sistem akrcditasinya sudah stabil)
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MANUAL -INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Catatan khusus

• Referensi diambil dan negara Singapore yang sistem akreditasinya
sudah stabil

•

Perhitungan data berdasarkan basesline tahun 2020

Pihak yang mclakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Akrcditasi Laboratorium

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan akreditasi
laboratorium

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.1. Indcks kepuasaan pengguna layanan penyelenggaraan

Deflnisi

Tingkat kepuasan mcrepresentasikan persepsi balk atau buruknya

akreditasi laboratorium

pelayanan yang diselenggarakan.
Bukti realisasi/

Hasi! indeks kepuasan peianggan layanan akreditasi(laboratorium} pada

pemenuhan IKSK

tahun berjalan

Fonniila/Cara

• Tenlukan bobot maslng-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan

menghitui^

(total bobot seluruh pertanyaan hams samadengan 100%)
•

Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus :

Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f).
Lakukan untuk seluruh skala dsui seluruh responden. Jumlahkan
nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z(fn)) serta jumlah responden yang
memilih (£f).

•

Hitung rata-rata jawaban responden (n| untuk setiap pertanyaan
dengan rumus:(L(fn)) / (Ef)

•

Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus
: (X| = (on) X (bn)

•

Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Akreditasi Laboratorium

Cara pengambilan data

Mengumpulkan indeks kepuasan peianggan

Catatan khusus

Persepsi kepuasan terhadap layanan layanan penyelenggaraan
akreditasi laboratorium yang diukur menggunakan skala likert 1-4:

•

Skala 1 mcrepresentasikan sangat tidak puas,

•
•
•

Skala 2 mcrepresentasikan tidak puas,
Skala 3 mercpresentasikan puas, dan
Skala 4 mcrepresentasikan sangat puas.

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Akreditasi Laboratorium

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.2. Persentase layanan akreditasi (laboratorium) bebas
komplain .
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MANUAL - INPIKATOK KINBRJA SASARAN KEGIATAN(IKSK)
Dcfinisi

Komplain adalah keluhan atati keberatan alau keticlakpuasan yang
diajukan penerima layanan laboratorium

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

• Daflar komplain yang diajukan oleh laboratorium terakreditasi pada
tahun beijaJan

• Daftar Laboratorium yang diakreditasi pada tahun berjalan
Formula/ Cara

• Identifikasijumlah layanan akredilasi (laboratorium) bebas komplain

menghitung

•

Identifikasi jumlah layanan akredltasi (laboratorium)

Formula

£ Layanan bebas komplain

£ Layanan

Klasiflkasi target

Maximi2e

Sumber data

Direktorat Akredltasi Laboratorium

Cara pengambilan data

* 100%

•

Mengumpulkan data laboratorium yang mengajukan komplain dari

•

laboratorium yang terakreditasi
Mengumpulkan data layanan akredltasi yang o/i-site asesmen
maupun remote assessm&it)

Catatan kbusus

Pihak yang melakukan
pcngukuran IKSK/
pcngambilan data IKSK

Direktorat Akredilasi Laboratorium

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 3. Mcmastikan proses layanan akredltasi laboratorium telah
sesuai kebijakan KAN

Indlkator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3. Persentase la
Is yanan akredltasi laboratorium yang sesuai
dengan kebijakan KAN

Deilnisi

•

Layanan akredltasi adalah layanan akredltasi yang dilakukan di
tempat LPK sccara onsite assessment maupun layanan akredltasi

yang dilakukan dengan metodc remote assessment
•

Layanan yang diminta adalah layanan akredltasi bcrdasarkan

program asesmen (survailen, witness, veriltkasi lapangan, asesmen
ulang) ditambah asesmen awal dan asesmen penambahan ruang
lingkup. Seluruh layanan akredilasi yang minta dilakukan baik
secara on-srte ases/nenent ataupun remote assessment.
Bukti realisasi/

pemenuhan IKSK

Laporan kegiatan akredltasi LPK (laboratorium)
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MANUAL - INDIKATOR KINBRJA 8ASARAN KEGIATAN {IKSK)
Formula/

^

• Identinkasi jumJah layanan akreditasi laboratorium dengan basil on

Cara

mcnghltung

site assessment.

Pelaksanaan layanan akreditasi tersebut terdiri dari asesmen awal,
asesmen ulang, survailen, witness, verikasi lapangan dan asesmen
penambahan ruang lingkup.

• IdentiDkasi jumlah layanan akreditasi laboratorium yang diminta
Formula:

£ Layanan akreditasi

1

=rr-^
. * 100%
£ Layanan yg diminta
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Akreditasi Laboratorium

Cara pengambilan data

Mengurapulkan laporan kegiatan akreditasi laboratorium :

• Layanan akreditasi yang dilaksanakan pada tahun beijalan
• Junilah layanan akreditasi berdasarkan program asesmen
{survailen, witness, verifikasi lapangan, asesmen ulang) ditambah
asesmen awal dan asesmen penambahan ruang lingkup. Seluruh
layanan akreditasi yang minta dilakukan balk secara on-site
asesmen ataupun remote assessment.
Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pcngukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Akreditasi Laboratorium

I BADAN
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III.3.

DIREKTORAT AKREDITASl LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA
SERTIFIKASI

Tugas

2.

:

melaksanakan tcebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi
lembaga inspeksi dan lembaga akreditasi.

Fungsi

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi
dan lembaga akreditasi;

b. pelaksanaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga akreditasi; dan

c. pemantauan,evaluasi,dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi
dan lembaga akreditasi.
3.

Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Keglatan (SK)

SK 1. Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga
scrtifikasi yang dlpcrlukan untuk mendukung prioritas nasional

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1. Persentasc lembaga inspeksi dan lembaga sertiflkasi yang

Deflnisi

•

memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)
Lembaga Penilaian Kescsuaian (LPK) Lembaga Inspeksi dan

Lembaga Scrtifikasi adaJah lembaga yang melakukan kegiatan
inspeksi dan scrtifikasi.
•

LPK Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertiflkasi Terakreditasi
adalah LPK lembaga inspeksi dan lembaga scrtifikasi yang telah
melalui scrangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa LPK tersebut

telah memiliki kompetensi sesuai persyaratan KAN dan berhak
•

Bukti reaiisasi/
pemenuhan IKSK
Formula/Cara
mcnghitung

melakukan penilaian kesesuaian.
Kebutuban LPK Laboratorlum terakreditasi adalah jumlah LPK
laboratorium terakreditasi yang ideal dibandingkan dengan jumlah
penduduk suatu negara.

Laporan LPK (lembaga inspeksi dan lembaga sertiflkasi) yang
terakreditasi

•

kientiflkasi LPK (lembaga inspeksi dan lembaga sertiflkasi) yang
terakreditasi

•

Identifikasi jumlah kebutuhan LPK (lembaga inspeksi dan lembaga
sertifikasi) terakreditasi

Formula:

S LPK (LI/LS) terakreditasi
X 100%
JJ LPK (LI/LS)
Klasiiikasi target

Maxirnixe

Sumber data

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lemb^a Sertifikasi

Cara pengambilan data

•

Mengumpulkan data jumlah LPK terakreditasi

•

Menghitungjumlah kebutuhan LPK (lembaga inspeksi dan lembaga
sertifikasi)

terakreditasi

dengan

data

pembanding

(data
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN(IKSK)
pembanding berasal dari rasio antara jumlah LPK terakreditasi

dibagi jumlah pencluduk, dengan referensi negara lain j'ang sistem
akreditasinya sudah stabil)
Catatan khusus

•

Referensi diambil dari negara Singapoi'e yang sistem akreditasinya
sudah stabil

•
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Sasaran Kegiatan (SK)

Perhitungan data berdasarkan baseline tahun 2020

Dircktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

SK 2. Meningkatnya kuaiitas layanan penyelenggaraan akreditasi
lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.1. Indcks kcpuasaan pengguna layanan penyelenggaraan
akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Definisi

Tingkat kepuasan merepresentasikan persepsi baik atau buruknya

Indikator Kinerja

pelayanan yang diselenggarakan.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Hasil indeks kepuasan pelanggan layanan penyelenggaraan akreditasi
(lembaga inspeksi dan lembaga sertifiicasi) pada tahun berjalan

Formula/Cara

• 'I'entukan

mcnghitung

bobot

masing-masing

pertanyaan (bn) kucsioncr

kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan
100%)

• Hitung nilai kepuasan untuk sctiap pertanyaan dengan rumus :
Skala Hkert(n) x Jumlah responden yang merailih skala tersebut (f).
Lakukan untuk seluruh skala dsui seluruh responden. Jumlahkan
niiai kepuasan setiap pertanyaan (L(rn)| serta jumlah responden
yang memitih (£!)•

•

Hitung rata-rata Jawaban responden (n) untuk setiap pertanj'aan
dengan mmus: (E(rn)} / (£f)

• Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan
rumus : (X) = (on) x (bn)

Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasiflkasi target
Sumber data

Dircktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Cara pengambilan data

Mengumpulkan data kepuasan pelanggan dengan metode survey
kepada pengguna layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga
sertifikasi dengan metode Pedoraan umum penyusunan IKM yang
mengacu pada Kepmenpan KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman
Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Catalan khusus

Persepsi kepuasan terhadap layanan layanan penyelenggaraan
akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diiikur
menggunalian skala likert 1-4:

•
•

Skala 1 merepresentaaikan sangat lidak puas,
Skala 2 merepresentasikan tidak puas,

•

Skala 3 merepresentasikan puas, dan

• Skala 4 merepresentasikan sangat puas.
Pihak yang melakukan
pengulmran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.2. Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan
lembaga sertifikasi) bebas komplain

Deiinisi

Komplain adalah kekihan atau keberatan atau ketidakpuasan yang
diajukan pienerima layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga
sertifikasi

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

•

Daftar komplain yang diajukan oleh lembaga inspeksi dan lembaga
sertifikasi terakreditasi pada tahun berjalan

•

Daftar lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi (Ll/LS) yang
diakreditasi pada tahun berjalan

Formula/Cara

•

menghitung

Identifikasi jumlah layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan
lembaga sertifikasi) bebas komplain

•

Identifikasi jumlah layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan
lembaga sertifikasi)

Formula;

£ Layanan bebas komplain
——

£ Layanan

X 100%

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Cara pengambilan data

•
•

Mengumpulkan data lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang
mengajukan komplain dari LPK yang terakreditasi
Mengumpulkan data layanan akreditasi (baik on-stfe asesmen
maupun remote assessment)

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pcngukuran IKSK/
pengambilan data IKSK
Sasaran Kegiatan (SK)

Direktorat Akreditasi Letnbaga Inspeksi dan Lembaga Sertilikasi

SK 3. Memastikan proses layanan akreditasi lembaga inspeksi dan
lembaga sertifikasi telab sesnai kcbijakan KAN
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IKSK 3. Persentasc layanan akreditasi lembaga inspeksi dan
lembaga sertiflkasi (berdasarkan on site assessment) yang sesuai

Indikator Kiaerja

Sasaran Kegiatan (IKSK)

dcngan kebijakan KAN

• Layanan akreditasi adalah layanan akreditasi yang dilakukan di

Definisi

Icmpat LPK sccara oasile assessment maupun layanan akreditasi
•

yang dilakukan dengan metodc remote assessment
Layanan yang diminta adalah layanan akreditasi berdasarkan

program asesmen (survailen, witness, verifikasi lapangan, asesmen
ulang) ditambah asesmen awal dan asesmen penambahan ruang
lingkup. Seiuruh layanan akreditasi yang minta dilakukan baik
secara on-sile asesmen ataupun remote assessment.
Bukti realisasi/

Laporan kegiatan akreditasi I^PK (lembaga inspeksi dan lembaga

pemenuhan IKSK

sertiflkasi)

•

Formula/Cara

meaghituDg

'

Identifikasi jumlah layanan akreditasi lembaga inspeksi dan
lembaga sertiflkasi yang dilakukan secara onsite asessment
maupun remole assessmenf.

Pelaksanaan layanan akreditasi tcrsebut terdiri dari asesmen awal,
asesmen ulang, survailen, witness, verikasi lapangan dan asesmen
penambahan ruang lingkup.

• Identifikasi jumlah layanan akreditasi lembaga inspeksi dan
lembaga sertiflkasi yang diminta.
Formula:

S Layanan akreditasi

S Layanan yang diminta

*100

Klasifikasl target

Maximize

Sumber data

Dircktorat Akreditasi Iximbaga inspeksi dan Lembaga Sertiflkasi

Cara pengambilan data

Mengumpulkan laporan kegiatan akreditasi lembaga inspeksi dan
lembaga sertiflkasi :

•
•

Layanan akreditasi yang dilaksanakan pada tahun beijalan
Jumlah layanan akreditasi berdasarkan program asesmen
(survailen, witness, verifikasi lapangan, asesmen ulang) ditambah

asesmen awal dan asesmen penambahan ruang lingkup. Seiuruh
layanan akreditasi yang minta dilakukan baik secara on-sife
asesmen ataupun remote assessment.
Catatan khusus

Pihak yang mclakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Dircktorat Akreditasi Lcmbaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikaai
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

Tugas

: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang standar nasional satuan
ukuran.

Fungsi

:

a. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran

fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistcm kctcrtelusuran pengukuran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran
fiaika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem kelertelusuran pengukuran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan di bidang pengelolaan standar nasional
satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran
pengukuran;

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengelolaan
standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem
ketertelusuran pengukuran;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Sasaran Program (SP)

;

SP 1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem
Internasional

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 1.1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi jtang

Deflnisi

■

mendapatkan pengakuan global
Kemampuan

pengukuran

dan

kalibrasi

yang

mendapat

pengakuan global adalah kemampuan yang telah diakui organisasi
metrologi internasional (BIPM).

•

Pengakuan global berarti hasil pengukuran dan kalibrasi yang
dilakukan oleh BSN diakui kesetaraannya dengan yang dilakukan
oleh negara pcnandalangan CIPM MRA lainnya.

Bukti realisasi/

pemenuhan IKSP

Laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat
pengakuan
global
yang
dapat
dllihat
pada
website
httns:/ / www.binm.orp.

Formula/ Cara

•

A = Idenlifikasi jumlah akumiilalif kemampuan kalibrasi dan

pengukuran di biclarig Mekanika, Radiasi dan Biologi yang diakui

menghitung
•

global s.d tahun bcrjalan (n).
B = Identifikasi jumlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan
pengukuran di bidang Termoelektrik dan Kimia yang diakui global
s.d tahun berjalan (n).

Formula:

Klasinkasi target

Maximize

Sumber data

•

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi,

dan Biologi
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM(D^P)
Direktorat Standar Nasional Saluaii Ukuran Termoeiektrik dan
Kimia

Cara pengambUan data

Melihat laporan Direktorat SNSU MRS serta Direktorat SNSU TK .

Melihat daftar kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
terindeks di website Bureau International des Poids 85 Measures
(BIPM) https://www.binm.org
Catatan khusus

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (Dit. SNSU RB, Dit.

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pcngambilan data IKSP

SNSU TK)

Indikator Kinerja

IKSP 1.2. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang

Sasaran Program (IKSP)

mendapatkan pengakuan global

Dcnntsi

•

Kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat
pengakuan global adalah kemampuan yang telah diakui organisasi
metrologi internasional (BIPM).

• Pengakuan global berarti hasil pengukuran dan kalibrasi yang
dilakukan oleh BSN diakui keselaraannya dengan yang dUakukan
oleh negara penandatangan CIPM MRA lainnya.
Bukti realisasi/

• Laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat

pemenuhan IKSP

pengakuan

global

yang

dapat

dilihat

pada

website

httns:/ /www.birjm nrp

• Laporan Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi

Formula/ Cara
menghitung

•

Laporan Direktorat SNSU Termoeiektrik dan Kimia

•

A = Jumlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran di
bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi serta bidang Termoeiektrik
dan Kimia yang diakui global s.d tahun berjalan (n).

• B = Jumlah akumulatif total kemampuan kalibrasi dan pengukuran
di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi serta bidang Termoeiektrik
dan Kimia
Formula:

^ xlOO%
Klasifikasi target
Sumber data

Maximize

•
•

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi,
dan Biologi
Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoeiektrik dan
Kimia

Cara pengambilan data

•
•

Melihat laporan Direktorat SNSU MRB serta Direktorat SNSU TK .
Melihat daftar kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
terindeks di website Bureau International des Poids 65 Measures
IBIPMI httns://www,biom.ore

Catatan khusus
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' r';',

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (Dit. SNSU RB, Dit

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

SNSU TK)

Sasaran Program (SP)

SP 2. Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis pcnelitian
atau pengkajian

Indikator Kinerja
Sasaran Program {IKSP)

IKSP 2. Persentase kebijakan SNSU yang dijadlkan acuan nasional

DcHnisi

•

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan beriipa Peraturan

Perundang-Undangan. minimal dalam bentuk Keputusan KepaJa
BSN.

•

Kebijakan SNSU adaiah kebijakan yang menjadi acuan dalam
pengelola?in infrastriiklur meirologi nasional.

• Infirastruktur

metrologi

nasional

adalah

lembaga-yang

membcrikan layanan pengukuran, seperti laboratorium kalibrasi,
laboratorium uji, penyelenggara uji proiisiensi, produsen bahan
acuan.

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSP

I.aporan kebijakan SNSU di bidang Mekantka, Radiasi dan Biologi serta

Formula/ Cara

•

bidang TerraoelekLrik dan Kiinia, yang dijadikan acuan nasional
A = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi dan

Biologi berbasis pcnelitian atau

menghitung

pedoman/acuan

dalam

pengkajian

pengelolaan

yemg dijadikan

infrastruktur

metrologi

nasional

•

B = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Termoeleklrik dan Kimia

yang berbasis penelitian atau pengkajian yang
pedoman/acuan dalam pengelolaan infrastruktur

dijadikan
metrologi

nasional

•

C = Identifikasijumlah total kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi dan

Biologi berbasis penelitian atau pengkajian
•

D = Identifikasi jumlah total kebijakan SNSU Termoelektrik dan

Kimia yang berbasis penelitian atau pen^ajian
Formula:

SA +ZB
ICED
Klasiilkass target

Maximize

•

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi,
dan Biologi

•

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan
Kimia

Cara pengambilan data

•

Melihat laporan hasil pcnelitian dan daftar kebijakan pada
Direktorat SNSU MRB dan Direktorat SNSU TK berbasis penelitian
atau pengkajian

Catatan khusus

•

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Peraturan PerundangUndangan, minima] dalam bentuk Keputusan Kepala BSN

Sumber data
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•

Landasan untuk penyusunan kebljakan adalah laporan hasil
penelitian

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (Dit. SNSU RB Dit

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

SNSU TK)

Sasaran Program (SP)

SP 3. Mcttingkatnya layanan ketertclusuran pengukuran

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 3.1. Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium

Definisi

Alat standar kalibrasi yang tertelusur ke SNSU adalah alat standar

kalibrasi yang tertelusur ke SNSU

kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang dikalibrasikan di SNSU-BSN

dan belum jatuh tempo kalibrasi berikulnya.
Bukti realisasi/

Laporan layanan kalibrasi

pemenuhan IKSP
Formula/ Cara

menghitung

• A = Jumlah alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium
kalibrasi dan dilayani oleh SNSU

• B = Jumlah alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium
kalibrasi dan tidak dapat dilayani Laboratorium Kalibrasi dalam
negeri
Formula:

hL)
KlasiRkasi target
Sumber data

Mcadniize

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran pit. SNSU RB, Dit.
SNSU TK)

Cara pengambilan data

Melihat taporan layanan kalibrasl dan data rekapituiasi alat ukuryang
dimiliki oleb laboratorium kalibrasi

Catatan khusua

Pihak yang melakukan

pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran pit. SNSU RB, Dll.
SNSU TK)

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 3.2. Persentase pertumbuhan lasranan kemetrologian

Definisi

Layanan kemetrologian adnlah layanan pengukuran, kalibrasi, uji
profisiensi dan penyediaan bahan acuan di bidang mekanika, radiasi,

biologi, termoelektrik dan kimia.
Bukti realisasi/

pemenuhan IKSP

Laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan
bahan. acuan yang dilakukan untuk stakeholder(lahun n)
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Formula/ Cara
mengbitung

• A = Identifikasi jumlah sertifikal (layanan) pengukuran, kalibrasi,
uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan tahun n

• B = Idcntifikasf jumiah sertiflkat (layanan) pengukuran, kalibrasi,
uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan tahun n-1
Formula:

SA -EB
*100%

LB

Klasifikasi target
Sumber data

Maximize

Deputi Bidang Standar Nasionai Saluan Ukuran (Dit. SNSU RB, Dit.
SNSU TK)

Cara pengambilan data

Meiihat laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan

penyediaan bahan acuan yang dilakukan imtuk stakeholder(tahun n)
Catatan khusue

Pihak yang melakukan

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (Dit. SNSU RB, Dit.

pengukuran IKSP/

SNSU TK)

pengambilan data IKSP
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DIREKTORAT

STANDAR

NASIONAL

SATUAN

UKURAN

MEKANIKA, RADIASI, DAN BIOLOGl
Tugas

; mclaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta

penienuhan kewajiban intemasion^ di bidang
pengeloiaan slandar nasional satuan ukuran dan

sistem kelerteiusuran pengukuran mekanika,
radiasi, dan biologi.
Pungsi

;

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengeloiaan standar nasional

satuan ukuran dan sistem kelerteiusuran pengukuran massa, panjang,
akustik dan vibrnsi, serta radiasi dan biologi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengeloiaan standar nasional
satuan ukuran dan sistem. kelerteiusuran pengukuran massa, panjang,
akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengeloiaan standar nasional

satuan ukuran dan sistem kelerteiusuran pengukuran massa, panjang,
akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengeloiaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertclusuran

pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi.
Indikator Kineija Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan (SK]

SK

1.

Meningkatnya

kelerteiusuran

pengukuran

nasional

Mekanika, Radiasi, dan Biologi ke Sistem Internasional

Indikator Kinerja

IKSK 1.1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang

Sasaran Kegiatan (IKSK)

mekanika, radiasi, dan biologi yang mendapat pengakuan global

Dcflnisi

•

Kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika,

radiasi, dan biologi yang mendapat pengakuan global adalah
kemampuan yang telah diakui organisasi metrologi internasional
(BIPM).

• Pengakuan global berarti hasil pengukuran dan kalibrasi yang
dilakukan oleh BSN diakui kesetaraannya dengan yang dilakukan
oleh negara penandatangan CIPM MRA lainnya.
Bukti realisasi/

pemenuhan IKSK

' Laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi mekanika, radiasi, dan

biologi yang mendapat pengakuan global yang dapat dilihat pada
WRbaite httns;//www.hinm.orp.

Formula/ Cara
menghitung

•

•

•

A

=

Identifikasi

jumlah

akumulatif

capaian

kemampuan

pengukuran dan kalibrasi untuk Subdit SNSU Massa yang
mendapalkan pengakuan global s.d tahun berjalan (n)
B = Identifikasi jumlah akumulatif capaian kemampuan
pengukuran dan kalibrasi untuk Subdit SNSU Panjang yang
mendapatkan pengakuan global s.d tahun berjalan (n)
C = Identifikasi jumlah akumulatif capaian kemampuan

pengukuran dan kalibrasi untuk Subdit SNSU Akustik dan Vibrasi
yang mendapatkan pengakuan global s.d tahun berjalan (n)

•

D

=

Identifikasi

jumlah

akumulatif

capaian

kemampuan

pengukuran dan kalibrasi untuk Subdit SNSU Radiasi dan Biologi
yang mendapatkan pengakuan global s.d tahun berjalan (n)
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BMT^AL - INDIKATOR KINBRJA SASARAN KBGIATAN (IKSK)
Formula:

lA+IB+IC+VD

Klasinkasi target
Sumber data

Maximize

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan
Biologi

Cara pengambilan data

Melihat laporan Direktorat SNSU MRB.

Melihat daftar kemampuan pengukxiran dan keilibrasi bidang
mekanika, radiasi dan biologi yang terindeks dl website Bureau

International des Poids & Measures (BIPM) https://www.biom.org
Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika. Radiasi, dan

Indikator Kinerja

IKSK 1.2. Persentase kemampuan pengukuran dan kallbrasi di
bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi yang mendapatkmn

Sasaran Keglatan (IKSK)

Biologi

pengakuan global
Deunisi

•

Kemampuan

pengukuran

dan

kalibrasi

yang

mendapat

pengakuan global adalah kemampuan di bidang Mekanika, Radiasi

dan Biologi yang telah diakui organisasi metrologi intemasional
(BIPM).

•

Pengakuan global berarti basil pengukuran dan kalibrasi yang

dilakukan oleh BSN diakui kesetaraannya dengan yang dilakukan
oleh negara penandatangan CIPM MRA lainnya.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

•

Laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat
pengakuan
global
yang
dapat
dilihat
pada
website
https:/ /www.bipm.org.

Formula/ Cara

•

Laporan Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi

•

A = Juinlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran di

menghitung

bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi yang diakui global s.d tahun

•

berjalan (n).
B = Jumlah akumulatif total kemampuan kalibrasi dan pengukuran
di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi s.d. tahun berjalan (nj.

Formula:

XA
^
X100%
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Cara pengambilan data

Melihat daftar keraampuan pengukuran dan kaiibrasi yang
lerindeks di website Bureau International des Poids & Measures
(BIPM) https://www.bipm.org

Melihat laporan Subdirektorat di bawah Direktorat SNSU Mekanika,
Radiasi dan Biologi
Catalan khusus

Pifaak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 2. Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi,

Biologi

dan Biologi berbasis penelitian atau pengkajian
Indikator Klnerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2. Persentase kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi

Definisi

•

yang dijadikan acuan nasional

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan berupa Peraturan

Perundang-Undangan, minimal dalam bentuk Keputusan Kepala
BSN

•

Kebijakan SNSU mekanika, radiasi, dan biologi adalah kebijakan

SNSU yang racnjadi acuan secara nasional dalam pengelolaan
infrastruktur metrologi nasional untuk iingkup mekanika, radiasi,
dan biologi yang berbasis penelitian dan pengkajian
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK
Formula/ Cara

Laporan kebijakan SNSU mekanika, radiasi, dan biologi berbasis
penelitian dan pengkajian

• A = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Panjang yang berbasis

menghitung

penelitian atau pengkajian yang dijadikan pedoman/acuan dalam

pengelolaan infrastruktur metrologi nasional

•

B = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Massa yang berbasis
penelitian atau pengkajian yang dijadikan pedoman/acuan dalam
pengelolaan infrastruktur metrologi nasionaJ

• C = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Akustik dan Vibrasi yang
berbasis penelitian atau pengkajian yang dijadikan pedoman/acuan
dalam pengelolaan infrastruktur metrologi nasional

• D = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Radiasi dan Biologi yang
berbasis penelitian atau pengkajian yang dijadikan pedoman/acuan
dalam pengelolaan infrastruktur metrologi nasional
•
•
•
•

E = Identifikasi jumlah total kebijakan SNSU Panjang berbasis
penelitian atau pengkajian
F = Identifikasi jumlah total kebijakan SNSU Massa berbasis
penelitian atau pengkajian
G = Identifikasi jumlah total kebijakan SNSU Akustik dan Vibrasi
berbasis penelitian atau pengkajian
H = Identifikasi jumlah total kebijakan SNSU Radiasi dan Biologi
berbasis penelitian atau pengkajian

Formula:

SA+SB+SC+SD
EE+EF+SG+XH

xlOO%
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MANUAL • INDIKATOR KINBRjA SASARAN KEGIATAN(IKSK]
Klasifikasi target

Maximize

Sumbcr data

Direklorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan
Biologi

Cara pengambilan data

Meiihat laporan hasil penelitian dan daftar kebijakan SNSU Mekanika,

Radiasi, dan Biologi berbasis penelitian atau pengkajian
Catatan khusus

•

Kebijakan yang dimaksud adaJah kebijakan Peraturan PerundangUndangan, minimal dalam bentuk Keputusan Kepala BSN
• Landasan untuk penyusunan kebijakan adalah laporan hasil
penelitian

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan

' Biologi

Sasaran Keglatan (SK)

SK 3. Meningkatnya layanan ketertelusuxan pengukuran di bidang
Mekanika, Radiasi, dan Biologi

Indikator Kinetja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.1. Persentase alat standar kalibrasi di bidang Mekanika,

Radiasi dan Biologi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke
SNSU

Deflnisi

Alat standar kalibrasi yang tertelusur ke SNSU adalah alat standar

kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi, don Biologi pada laboratorium

kalibrasi yang dikalibrasikan di SNSU-BSN dan belum jatuh tempo
kalibrasi berikutnya.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan layanan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi

Formula/ Cara

•

menghitung

A = Identifikasi jumlali alat standar kalibrasi di bidang Mekanika,
Radiasi dan Biologi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan
dilayani oleh SNSU

•

B = Identifikasi jumlah alat standar kalibrasi di bidang Mekanika,
Radiasi dan Biologi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan
tidak dapat dilayani Laboratorium Kalibrasi dalam negeri

Formula:

XiLb,
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan

Biologi
Cara pengambilan data

Meiihat laporan layanan kalibrasi dan data rekapitulasi alat ukurj'ang
dimiliki oleh laboratorium kalibrasi

Catatao khusus

, BADAN
STANDARDISASi
NASIONAL

-67-

MANUAL - INDIKATOR KINBRJA SASARAN KEGIATAK (IKSK)
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pcngambilan data IKSK

Direktoral Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan
Biologi

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.2. Jumlafa layanan kemetrologian di bidang Mekanika,

Deflnisi

Layanan Kemetrologian adalah layanan pengukuran, kalibrasi, uji
proflsiensi dan penyediaan bahan acuan.

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan
bahan acuan di bidang mekanika, radiasi dan biologi yang dilakukan

Radiasi, dan Biologi

untuk stakeholder

Formula/ Cara
menghitung

•

A = Identifikasi jumlah scrtifikal pengukuran dan kalibrasi di
bidang panjang yang dihasitkan

•

B = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran dan kalibrasi di

•

C = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran dan kalibrasi di
bidang akustik dan vibrasi yang dihasilkan
D = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran dan kalibrasi di
bidang radiasi dan biologi yang dihasilkan

bidang massa yang dihasilkan

•

Formula;

S A +I B + £ C + I D
KlasiHkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan
Biologi

Cara pengambilan data

Melihat laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan
penyediaan bahan acuan di bidang mekanika, radiasi dan biologi yang
dilakukan untuk stakeholder

Catatan khusus

Pihak yang melakukan

pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan
Biologi
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IV.2. DIREKTORAT

STANDAR

NASIONAL

SATUAN

UKURAN

TERMOELEKTRIK DAN KIMIA

'•

Tugas

: melaksanakan peny
pern usunan dan pelaksanaan
kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta

pemenuhan kcwajiban intemasional di bidang
pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan

sistem koterlelusuran pengukuran termoelektrik
dan kimia.

Fungsi

:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional
satuan ulcuran dan sistem kctertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan
radiomelri. keiislrikan dan waktu, serta kimia;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional
satuan ukuran dan sistem ketcrlelusuran pengukuran suhu, fotometri dan
radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional
satuan ukuran dan sistem kctertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan
radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia; dan

a. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kcwajiban intemasional di bidang
pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem keterteluauran
pengukuran suhu,fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu,serta kimia.
Indikator Kinerja Ulama

:

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KBGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan (SK)

SK

1.

Meningkatnya

ketertelusuran

pengukuran

nasional

Termoelektrik dan Kimia ke Sistem Intemasional

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSKj

IKSK 1.1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang
Termoelektrik dan Kimia yang mendapat pengakuan global

Definisi

•

Kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan
Kimia yang mendapat pengakuan global adalah kemampuan yang
telah diakui organisasi metrologi intemasional (BIPM).

•

Pengakuan global berarli basil pengukuran dan kalibrasi yang
dilakukan oleh BSN diakui kesetaraannya dengan yang dilakukan
oleh negara penandalangan CIPM MRA lainnya.

Bukti realisasi/

Laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi termoelektrik dan

pemenuhan IKSK

kimia yang yang mendapat pengakuan global yang dapat dilihat pada
website httns:/ /www.binm.ore.

Formula/ Cara

•

A = Identifikasi jumlah akumulatif kemampuan pengukuran dan
kalibrast untuk Subdit SNSU Kelistrikan dan Waktxi yang

•

B = Identifikasi jumlah akumulatif kemampuan pengukuran dan
kalibrasi untuk Subdit SNSU Rotometri dan Radiometeri yang

•

C = Identifikasi jumlah akumulatif kemampuan pengukuran dan
kalibrasi untuk Subdit SNSU Suhu yang mendapatkan pengakuan

menghitung

mendapatkan pcngakuan global s.d tahun berjalan (n)

mendapatkan pengakuan global s.d tahun berjalan (n)
global s.d tahun berjalan (nl
•

D = Identifikasi jumlah akumulatif kemampuan pengukuran dan
kalibrasi untuk Subdit SNSU Kimia yang mendapatkan pengakuan

global s.d tahun berjalan (n)
Formula;
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MANUAL • INDIKATOR KINBRJA SASARAN KEQIATAN {K8K]
I A + I B + X C + 2: D
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Standar Nastonal Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

Cara pcngambilan data

•

•

Melihat iaporan Direktorat SNSU TK.

Melihat daftar kemampuan pengukuran dan kalibrasi cli bidang
termoelektrik dan kimia yang terindeks di website Bureau
/rtfemafionoi des Poids & Measures(BIPM) https://www.bipm.Qrg

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran DCSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

Indikator Kinerja

IKSK 1.2. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di

Sasaran Kegkitan(IKSK)

bidang Termoelektrik dan Kimia yan^ mendapatkan pengakuan
global

Definisi

• Kemampuan

pengukuran

dan

kalibrasi

yang

mendapat

pengakuan global adalah kemampuan di bidang Termoelektrik dan

Kimia yang telah diakui organisasi metrologi intemasional (BIPM).
• Pengakuan global berarti hasil pengukuran dan kalibrasi yang
dilakukan oleh BSN diakui kesctaraannya dengan j'ang dilakukan
oleh negara penandatangan CIPM MRA lainnya.
Bukti rcalisasi/
pemenuhan IKSK

• Laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat
pengakuan

global

yang

dapat

diiihal

pada

website

https:/ /www.bipm.Qrg.

Formula/ Cara

•

Laporan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia

•

A = Jumlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran di
bidang Termoelektrik dan Kimia yang diakui global s.d tahun

•

B = Jumlah akumulatif total kemampuan kalibrasi dan pengukuran
di bidang Termoelektrik dan Kimia s.d tahun berjalan (n).

menghitung

berjalan (n).

Formula:

SA
|g
X100%
Klasifikasi target
Sumber data

Cara pengambilan data

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

Melihat daftar kemampuan

pengukuran

dan

kalibrasi

yang

terindeks di website Bureau /fifemationa/ des Poids & Measures

(BIPM) httPs://www.bipm.orK

Melihat laporan

Subdirektorat

Termoelelctrik dan Kimia

di

bawah

Direktorat

SNSU^
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UA^AL - INDD^TOR KINBRJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Catatan khusus

Pmak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi

Sasaran Kegiatan(SK)

SK 2. Meningkatnjra kualitas kebijakan SNSU Tcnnoelektrik dan
Kimia berbasis penelitian atau pengkajian

Indikator Kinerja

IKSK 2. Perscntase kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia yang

Sasaran Kegiatan (IKSK)

djadikan acuan nasional

Deflnisi

• Kebijakan yang dimaksud adatah kebijakan berupa Peraturan
Perundang-Undangan, minimal daiam bcntuk Keputusan Kepala
BSN.

• Kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia adalah kebijakan
SNSU yang menjadi acuan secara nasional dalam pengelolaan
infrastruklur metrologi nasional untuk lingkup Termoelektrik dan
Kimia yang berbasis penelitian dan pengkajian
Laporan kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia berbasis penelitian

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

dan pengkajian

Formula/ Cara

• A = Identifikasijumlah kebijakan SNSU Kelistrikan dan Waktu yang

menghitung

berbasis penelitian atau pengkajian yang dijadikan pedoman/acuan
dalem pengelolaan infrastruktur metrologi nasional.

• B = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Suhu yang berbasis
penelitian atau pengkajian yang dijadikan pedoman/acuan dalam
•

pengelolaan infrastruktur metrologi nasional.
C = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Fotometri dan Radiometri

yang

berbasis

pedoman/acuan

penelitian

dalam

atau

pengkajian

pengelolaan

yang

dijadikan

infrastruktur

metrologi

nasional.

• D = Identifikasi jumlah kebijakan SNSU Kimia yang berbasis
penelitian atau pengkajian yang dijadikan pedoman/acuan dalam
pengelolaan infrastrulctur metrologi nasional,

•

E = Identifikasijumlah total kebijakan SNSU Kelistrikan dan Waktu
berbasis penelitian atau pengkajian.

•

F = Identifikasi jumlah total kebijakan SNSU Suhu berbasis

•

G = [dentifikasi jumlah total kebijakan SNSU Fotometri dan

•

Radiometri berbasis penelitian atau pengkajian.
H = Identifikasi jumlah total kebijakan SNSU Kimia berbasis

penelitian atau pengkajian.

penelitian atau pengkajian.
Formula:

SE+ EF +SG+SH
Klasiilkasi target
Sumber data

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Cara pengambilan data

Meiihat laporan pcnelilian dan daftar kebijakan SNSU Termoelektrik

dan Kimia yang berbasis penelitian atau pengkajian
Catatan khusus

• Kebijakan yang diinaksud adalah kebijakan Peraturan PerundangUndangan, minimal dalam bentuk Kepulusan Kepala BSN
• Landasan untuk penyusunan kebijakan adalah laporan hasil
penelitian

Pihak yang melakukan

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 3. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran di bidang
Termoelektrik dan Kimia

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.1. Persentase alat standar kallbrasi di bidang Termoelektrik
dan Kimia pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU

Dclinisi

Alat standar kalibrasi yang tertelusur ke SNSU adalah alat standar

kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia pada laboratorium

kalibrasi yang dikalibrasikan di SNSU-BSN dan belum jatuh tempo
kalibrasi berikutnya.
Bukti realisasi/

Laporan layanan kalibrasi

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara
mcnghitung

•
•

A = Jumiah alat standar kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia
yang terdapal di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh SNSU
B = Jumiah alat standar kalibrasi di bidang Termoelektrik dan
Kimia yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan tidak dapat
dilayani Laboratorium Kalibrasi dalam negeri

Formula:

5;(Lb)
Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

Cara pengambilan data

Melihat laporan layanan kalibrasi dan data rekapitulasi alat ukur yang
dimiliki oleh laboratorium kalibrasi

Catalan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Tcrmoelcktrik dan Kimia

Indikator Kinerja
Sasaran Kcgiatan (IKSK)

IKSK 3.2. Jumiah lajranan kemetrologian di bidang Termoelektrik
dan Kimia
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEOIATAN (IKSK)
Dcnnisi

Layanan kcmetrologian adalah adaiah layanan pengukuran, kalibrasi,
uji prollsicnsi dan penyedtaan bahan acuan.

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan layanan pengukuran, kalibrasi,. uji profisiensi dan penyeriiaan
bahan acuan di bidang termoelektrik dan kimia yang dilakukan untuk
stakeholder

Formula/ Cara
menghitung

•

A = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran dan kalibrasi di
bidang kelistrikan dan waktu yang dihasilkan

• B = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran dan kalibrasi di
•

bidang fotometri dan radiometeri yang dihasilkan
C = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran dan kalibrasi di
bidang suhu yang dihasilkan

• D = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran dan kalibrasi di
bidang kimia yang dihasilkan
Formula:

VA+IB+IC+ID

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

Cara pengambilan data

Melihat laporan layanan pengukuran. kalibrasi, uji profisiensi dan
penyediaan bahan acuan di bidang termoelektrik dan kimia yang
dilakukan untuk stakeholder (tahun n)

Catatan khusus

Pifaak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SEKRETARIAT UTAMA

Tugas

: me]aksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan.
dan
pemberian
dukungan
adrainistrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan BSN.

Fungsi
a. koordinasi kcgiatan di lingkungjin BSN;

b. koordinasi dan pcnyusunan rencana, program, dan anggaran BSN;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, keija
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN;
d. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;

e. koordinasi

dan

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

serta

pelaksanaan advokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan ncgara dan
pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala.
Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - INDIBATOR KINBRJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Sasaran Program (SP)

SP 1. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi
profesional

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 1. Indeks Reformasi Birokrasi BSN

Definisi

•

Indeks Reformasi Birokasi adalah pencapaian hasil penilaian yang
diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk

melakukan pembaharuan dan perubahaan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai good
governance.

•

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi mencakup hasil evaluasi

capaian 8 program area perubahan yaitu perubahaan pola pikir dan
budaya kctja (manajemen perubahan); penataan peraturan
perundang-undangan; penguatan organisasi; penataan tata
laksana; manajemen SDM aparatur; pengauatan pengawasan;

pengautan akuntabilitas
pelayanan public
Bukti realisasi/

pemenuhan IKSP

kinerja

dan

peningkatan

kualitas

Hasil evaluasi RE BSN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) atau hasil Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat
BSN

Formula/ Cara

•

mengfaitung

Membandingkan antara target kinerja indeks RB dengan hasil
evaluasi RB dari KemenPAN RB

•

Jika indeks RB dari KemenPAN RB belum diterbitkan, maka

digunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Inspektorat BSN
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Klasinkasi target

Maximize

Somber data

KemenPAN RB dan/atau (nspektorat BSN

Cara pengambilaa data

Catatan kliusus

•

Melihat hasil evaluasi RB BSN yang dikeluarkan oleli KemenPAW RB

•

Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat BSN

PeratLiran Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan kriteria hasil
penilaian sebagai berikut:

No

Predikat

NUai Angka

Intepretasi

1

AA

>90-100

Istimewa

2

A

>80-90

Sangat Baik

3

BB

>70-80

Baik

4

B

>60-70

Cukup Baik

5

CC

> 50-60

Cukup

Jika nilai evaluasi pelaksanaan RB dari KeraenPAN RB belum keluar,

raaka digunakan nilai PMPRB dari Inspektorat BSN
Pibak yang mebtkukan
pengukuran IKSP/
pcngambilan data IKSP

Sekretariat Uiama (Biro SDMOM)

Sasaran Program (SP)

SP 2. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 2. Predikat Akuntabilitas BSN

Deiinisi

Predikat Akuntabilitas mcrcpresenlasikan besaran hasil jjcnilaian
tingkal akuntabibtas kinerja instansi pemerintah (AKIP) mengacu pada
Peraluran Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi alas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja. pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan
capaian kinerja
Bukti realisasi/

•

pemenuhan IKSP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja BSN yang dilakukan
KeraenPAN RB

•

Jika nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN RB belum dltcrbilkan,

maka digunakan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat BSN
Formula/ Cara

Capaian

menghitung

berdasarkan hasil penilaian evaluasi KemenPAN RB atas implementasi

Nilai

Akuntabilitas

Kineija

Instansi

Pemerintah

BSN

AKIP di BSN dengan menggunakan inslrumen (Lembar Kerja Evaluasi)
yang telah dirumuskan oleh KemenPAN RB
Klasiflkasi target

Maximize
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Somber data

Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenPAN RB atau
Inspektorat DSN

Cara pengambilan data

Meiihat laporan nilai evaluasi AKIP BSN oleh KemenPAN RB atau
Inspektorat BSN

Catatan khusus

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Impementasi Sistem Akuntabilitas Kinetja Instansi
Pemerintah, dengan kriteria hasil penilaian sebagai berikut:
No

Predikat

Nilai Angka

Intepretasi

1

AA

>90— 100

Sangat Memuaskan

2

A

>80-90

Memuaskan

3

BB

>70-80

Sangat Baik

4

B

>60-70

Brnk

5

CC

> 50-60

Cukup

6

C

> 30 — 50

Kurang

7

D

>0-30

Sangat Kurang

Jika nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN RB belum keluar, maka
digunakan nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat BSN
Pihak yang melakukan
peogukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Sekretariat Utama (Biro PKU)

Sasaran Program (SP)

SP 3. SDM BSN yang berkualitas

Indikator Kinerja
Sasaran Program (IKSP)

IKSP 3. Indeks Profesionalitas ASN

Deflnisi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, Idnerja,
dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
Bukti realisasi/
pemenuban IKSP

Pegawai BSN mempunyai kualifikasi pendidikan yang mendukung

Formula/ Cara
menghitung

•

Berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Cara dan Pclaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara (ASN).

•

Pengukuran indeks profesionalisme menggunakan data penOaian

•

Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil
pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran
diklasifikasi dengan kategori tnulai sangat tinggi (91-100) sampai

kompetensi, kinerja dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan
tugas yang tercermin dalam indeks profesionalitas.

mandiri intemaJ BSN (simpeg BSN).

den^n sangat rendah (0-60)
Klasifikasi target

Mctximaze
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MANUAL •INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Sumbcr data

Sekretariat Utama (Biro SDMOH)

Cara pengambilan data

Berdasarkan data SDM yang ada di aplikasi simpeg.

Catalan khusus

Nilai dan Sebutan Indeks Profcsionalitas
Indeks

No

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSP/
pengambilan data IKSP

Sebutan

1

91 - 100

Sangat Tinggi

2

81-90

Tinggi

3

71-80

Sedang

4

61 - 70

Rendah

5

0-60

Sangat Rendah

Sekretariat Utama (Biro SDMOH)
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V.l. BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN UMUM
Tugas

melaksanakan

koordinasi

dan

penyusunan

rencana, program, dan anggaran, dan pemberian

dukungan

ketatausahaan,

keuangan,

kerumahtanggaan, arsip, dan penyeJenggaraan

pengelolaan barang mdik negara atau kekayaan
negara serta pelayanan pengadaan bafcuig/jasa.
2.

Fungsi

a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta
evaluasi dan pelaporan kinerja;

b. pclaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan,
dan penerimaan negara bukan pajak;

c. pelaksanaan

urusan

ketatausahaan,

kerumahtanggaan,

arsip,

dan

keprotokolan; dan

d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan
barang/jasa.
■ 3.

Indikator Kinerja Utama

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IK8K)
Sasaran Kegiatan (SK)

SK 1. Meningkatnya kualitas perencanaan

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.1. Skor komponen Perencanaan Kinerja (hasil evaluasi

Definisi

• Perencanaan Kinerja aclalah proses penyusunan rencana kinerja

AKIP)

sebagai

penjabaran

dari sasaran

dan

program

yang telah

ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
•

Komponen

Perencanaan

Kinerja

merupakan

salah

satu

komponen penilaian SAKIP (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor

12 Tahun 2015) dengan bobot 30%, yang lerdiri dari subkomponen
Rencana Stariegis sebesar 10% meliputi Pemenuhan Renslra (2%).

Kualitas Renstra (5%) dan Implcmcntasi Renslra (3%) dan
subkomponen Pcrencan2ian Kinerja Tahunan sebesar 20% meliputi
Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implcmentasi RKT
(6%)
Bukti realisasi/

•

pemenuhan IKSK

Hasil evaluasi AKIP pada komponen perencanaan kineija yang
dilaksanakan oleh KcmenPAN RB

•

Hasil evaluasi AKIP pada komponen perencanaan kinerja dari
Inspektorat BSN

Formula/ Cara
menghitung

Formula Penilaian Perencanaan Kineija mengacu Lembar Kerja
Evaluasi (LKE) KemenPAN RB pada komponen Penilaian Perencanaan
Kinerja berbobot 30% yang terdiri dari sub komponen Rencana

Startegis sebesar 10% meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas
Renstra (5%) dan Implcmentasi Renstra (3%) clan subkomponen
Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20% meliputi Pemenuhan RKT
(4%), Kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%).
Klasinkasi target
Sumlier data

Maximize

•

KemenPAN RB
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MANUAL - INDIKATOR KINBRJA SASARAN KEG1A.TAN (IKSK)
•
Cara pengambilan data

Catatan khusus

Inspektorat BSN

Melihat laporan hasil evaluasi SAKIP pada komponen Perencanaan
Kinerja oleh KemenPAN RB atau Inspektorat BSN

Nilai Percncanaan Kinerja berdasarkan asesmen dengan kriteria hasU
penilaian sebagai berikut:
NUai Angka

Interpretasi

1

'25-30
25-30

Memiiaskan

2

20-25

Sangat Baik

15-20

Baik

10 - 15

Cukup

< 10%

Kurang

Jika nilai komponen Perencanaan Kineija oleh KemenPAN RB belum
keluar, meika digunakan nilai dari Inspektorat BSN
Pihak yang mclakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Indikator Kinerja
Sasaran Keglatan (IKSK)

IKSK 1.2. Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan
kinerja intTiiTnal "baik"

Definisi

•

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang lel^
ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
Formula Penilaian Perencanaan Kineija mengacu Lcmbar Kerja
Evaluasi (LKE) KemcnpanRB pada komponen Penilaian Kinerja
yang terdiri dari subkomponen Rencana Stcirtegis (Pemenuhan

•

Renslra, Kualitas Rcnstra dan Implementasi Renstra) dan
Perencanaan Kineija Tahunan (Pemenuhan RKT, Kualitas RKT dan
Implementasi RKT}(sumber : PermenpanRB No.l2 Tahun 2015).

•

Unit kerja kriteria minimal "baik" adalah unit kcija yang nilai
perencanaan kinerja diantara 15% s.d. 30 %.

Bukti realisasi/
pemenuban IKSK

Hasil evaluasi AKIP pada komponen perencanaan kinerja yang
dilaksanakan oleh Inspektorat BSN

Formula/ Cara

•

Idcnlifikasi jumlah unit kerja eselon 1 dan II yang mendapatkan

penilaian evaluasi AKIP untuk kualitas perencanaan kinerja

menghitung

minimal baik

•

Idcnlifikasi total unit kerja eselon 1 dan 11

Formula:

£Dnit kerja de&gan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik" ,
I

xxuO

i,Unit Kei^a

Unit kerja Eselon I; 5 Unit kerja

Unit kerja Eselon II: 16 Unit kerja

Total unit kerja

21 Unit kerja
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MA^AL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

■

Inspektorat BSN

•

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Cara pengambilan data

Melihal hasi evaluasi AKIP pada komponen perencanaan kinerja unit
kerja oleh Inspektorat BSN

Catatan khusus

Nilai Pcrencanaan Kinerjn berdasarkan asesmen dengan krlleria hasil
penilaian sebagai beril<ut:
Nilai Angka

Interpretasi

1

25-30

Memuaskan

2

20-25

Sangat Baik

3

15-20

Baik

in 10-15
5

Cukup

< 10%

Kurang

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 2. Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kineija(ABK)

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan(IKSK)

IKSK 2. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis

Deflnisi

•

Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah penyusunan rencana

kcuangan yang mengaitkan antara proyeksi biaya (anggaran)
ciengan

kinerja (ekspcktasi

hasil) yang alcan

dicapai oleh

pemerintah. ABK yang efcktif memiliki prinsip utama, yaitii
kojelasan hubungan (linkage) antara ukuran kinerja pada level
operasional (dalam Hal ini level kegiatan/sub-kegiatanj dengan
hierarki tujuan/sasaran yang Icbih tinggi (level strategis), baik dari
sist

organisasi

maupun

sisi

dampak (outcomes), (sumber;

Kementerian Keuangan)

• Unit kerja yang telah menerapkan An^aran Berbasis Kinerja
mcmcnuhi dan memiliki:

1. Indikator Kinerja berikiit Target Kinerja Tahunan yang akan
dicapai (memenuhi kriteria SMART dan Cukup);
2. Peta/Proses Bisnis Unit Kerja;
3. Daftar Program, Kugiatan, Output, Proses, dan Input yang
relevan dengan Proses Bisnis serta Target/Tujuan yang akan
dicapai oleh Unit Kerja;

4. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR dan Rincian Anggaran Biaya
(RAB); serta
5. Standar Struktur Biaya (SSB) alas Keluaran (Output) yang
dihasilkan unit kcija.
Bukti realisasi/

Hasil penelitian dan evaluasi keselarasan RKAKL dengan Renstra dan

pemenuhan IKSK

Renja yang dilakukan oleh Biro PKU dan reviu oleh Inspektorat BSN
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
• Identifikasi jumlah unit kerja eselon 11 yang menerapkan Anggaran

Formula/ Cara

menghitung

Berbasis Kincrja (ABK)
•

Identifikasi total unit keija eselon 11

Formula:
1

EUnit kerja yang menerapkan ABK ,

E Unit Kerja

'<100^

Unit kerja yang dimaksud adalah unit kerja eselon 11
Klasifikasi target
Sumber data

Cara pengambilan data

Maximize

•

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

•

Inspektorat BSN

Melihat hasil penilaian ABK unit kerja oleh Biro PKU dan Inspektorat
BSN

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 3. Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana
yang direncanakan

Indikator Kincrja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3. Persentase Capaian Hasil Program Utama BSN yang selaras
dengan perencanaan

Deiinisi

Capaian Hasil Program Utama BSN adalah capaian kincrja utama BSN
tingkat I^mbaga

Bukti realisasi/

l-lasil raonitoring dan evaluasi sesuai aplikasi eperformance BSN

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara
menghitong

•

Identlfikasi realisasi capaian program utama BSN

•

Identifikasi target program uiama BSN

Formula:

E Realisasi Capaian Program Utama

% Capaian = =

^

S Target

=

x 100%

Catatan: dengan asurasi indikator hasil programnya tclah SMART dan
Cukup.
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MANUAL•INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Melihat realisasi capaian output di aplikasi c-performance. SMART dan

Cara pengambilan data

eMoiiev,

Realisasi program dapat dinilai jika indikator hasil program telah

Catatan khusus

SMART dan Cukup sesuai dengan penilaian dari KemenPAN-RB
Pilmk yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Sasaran Kegiatan (SK)
Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan(IKSK)
Deilnisi

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

^

SK 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran

IKSK 4. Tittgkat eflsiensi penggunaan anggaran

Eflsiensi penggunaan anggaran adalah perbandingan antara biaya
(pagu an^aran) yang dikeluarkan untuk capaian suatu keluaran

(oulput) yang diukur berdasarkan besarnya biaya (serapan) atau
sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dilakukan di akhir
tabun berdasarkan besarnya realisasi anggaran dan total capaian
output se-BSN.

Formula/ Cara

Formula:

menghitung

1. Hilung persentase capaian kinerja output:
Realisasi Output
= --

Target Output

xlOO%

Catalan:

•

Capaian output minimal 100%.

•

Jika

Capaian

output di

bawah

100% (tidak

ellsien],

penghitungan tidak akan dilanjulkan.

2. Hitung persentase capaian kinerja anggaran:
Realisasi Aneearaa

= —r

7

==

Pagu Anggaran

X 100%

3. Hitung Efisiensi:
Persentase Capaian Kinerja Output
=
Persentase Capaian Kinerja Anggaran

xlOO%
>«100%

Range Efisien:
•

110 - 120: efisien

•

100 - 110: cukup efisien

•

< 100: tidak efisien

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Aplikasi e-performance BSN, aplikasi SMART (aplikasi monev dari
Kementerian Keuangan)

Cara pengambilan data

Tabel monitoring realisasi anggaran dan capaian output pada aplikasi
e-Performance, SMART dan e-Monev
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MANUAL•INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Perhitungan efisiensi berdasarkan teori skala ekonomis (scale of

Catatan khusus

economies) merupakan suatu teori yang raenggambarkan fenomena

menurunnya biaya produksi (realisasi) pada suatu organsiasi dibarcngi
dengan meningkatnya volume capaian output.
Pihak yang tnelakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

1

Sasaran Keglatan (SK)

SK 5. Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan
komprehensif

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 5.1. Nilai Monitoring Pengawasan Kearsipan oleh Arsip

Definisi

Nilai Monitoring Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional RI
mcnunjukkan tingkat polaksanaan penyelenggaraan kearsipan di BSN

Bukti realisasi/

Hasil penilaian Monitoring Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional

pemenuhan IKSK

RI

Formula/ Cara

menghitung
Klasinkasi target
Sumber data

Cara pengambilan data

Catalan khusus

Nasional RI

• 60 % penilaian monitoring pengawasan ekstemal oleh ANRI
• 40 % penilaian monitoring pengawasan internal oleh Biro PKU
Mojdmize

•

Monitoring Pengawasan esktemal oleh Arsip Nasional RI

•

Monitoring Pengawasan internal oleh Biro PKU

•

Verifikasi Dokumen

•

Wawancara

•

Pengamatan Langsung

Peraturan Arsip Nasional R1 Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Kearsipan, hasil penilaian Monitoring Kearsipan yaitu:
Predikat

Nilai Angka

1

AA

>90- 100

Sangat Memuaskan

2

A

>80-90

Memuaskan

3

' BB

>70-80

Sangat Baik

4

B

>60-70

Balk

5

CO

> 50 -60

Cukup

6

C

> 30 -50

Kurang

7

D

>0-30

Sangat Kurang

No

Pihak yang mclakukan
pengukiiran IKSK/
pengambilan data IKSK

Intepretasi

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum
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MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 5.2. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip

DeHnisi

•

Arsip adalah rekaraan kegiatan alau perisiiwa dalam berbagai

bentuk dan media scsuai dengan perkembangan TIK yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, Icmbaga

pcndidikan,
perusahaan,
organisasi,
politik,
organisasi
kemasyarakalan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kchidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Rata-rata
waktu
yang
dibutuhkan

•

dalam

menemukan

ketersediaan arsip untuk dibaca atau digunakan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan Hasil Survey Layanan Arsip

Formula/ Cara

•

Identifikasijumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip

menghitung

•

klcntifikasi jumlah arsip yang ditemukan

Formula:

H waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip (ti-9-t2+...Hi>)
arsip yang ditemukan (ni+n2->-...nn)
Klasinkasi target

Minimize

Sumber data

Biro Perencanaan Keuangan Umum

Cara pengambilan data

Mengumpulkan dan mengambil data, melakukan rekapitutasi data
layanan arsip

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
peagukuran IKSK/
pCQgambilan data IKSK

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

Sasaran Kegiatan(SK)

SK 6. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKU

Indikator Kincija

IKSK 6. Ittdeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU

Sasaran Kegiatan(IKSK)

Deflnisi

Tingkat kepuasan mcrcpresenCasikan persepsi baik atau buruknya
pelayanan yang diselenggarakan.
Hasil survei internal kepada unit kerja lain di internal BSN terhadap

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

layanan Biro PKU

Formula/ Cara

•

Tentukan

bobot

masing-masing

pertanyaan (bn) kiiesioner

kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan

mcnghitung

100%)

•

Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
Skala likert (n) x Jumlab responden yang memilih skala tcrsebut (1).
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan
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MAWUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (DKSK)
nilai kepuasan setiap pertanyaan (E(rn)) serta jumlah responden
yangmemilih (Et).

•

Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan
dengan rumus:

Ef

•

Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan
rumus:(X) = (on) x (bn)

• Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasifikasi target

Maximize

Somber data

Hasil survei kepuasan layanan internal Biro PKU dengan responden
pegawai BSN yang mendapatkan layanan Biro PKU

Cara pengambilan data

Survei kepuasan layanan internal Biro PKU menggunakan kuesioner
dengan responden pegawai BSN yang mendapatkan layanan Biro PKU

Catatan kbusus

Pihak yang melakukan
pengukuran 1K8K/
pengambilan data IKSK

Persepsi kepuasan terhadap
menggunakan skala iikerl 1-4:

layanan

Biro

PKU

•

Skala 1 mereprcsentasikan sangat tidak puas,

•
•
•

Skala 2 nievepresentasikan tidak puas,
Skala 3 mereprcsentasikan puas, dan
Skala 4 mereprcsentasikan sangat puas.

Biro Perencanaan, Kcuangan, dan Umum

yang

diukur
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V.2. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM
Tugas

: melaksanakan pemberian dukungan administrasi
sumber daya aparatur, dan penataan organisasi
serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan
peraturan

perundang-undangan

serta

pelaksanaan advokasi hukum.
2.

Fungsi

:

a. pengelo]aan sumber daj'a manusia;
b. penataan organisasi serta tata laksana; dan

c. pengoordinasian
pelaksanaan

dan

penyusunan

advokasi

hukum, dan

peraturan

perundang-undangan,

pendokumentasian

hukum, serta

pemberian informasi hukum.
3.

Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINBRJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan (SK)

SK 1. Terwujudnya ASN BSN yang professional

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.1. Indeks Profesionalitas ASN BSN

Definisi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan
kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja,
dan kedisiplinan pegawai ASN clalnm raelaksanakan tugas jabalan

Bukti realisasi/

Pegawai BSN mempunyai kualifikasi pendidikan yang mendukung

pemenuhan IKSK

kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan
tugas yang tercermin dalam indeks profesionalitas.

Formula/ Cara

• Berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pcdoman

menghitung

Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas

•

Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengukuran indeks profesionalisme menggunakan data peniiaian
mandiri internal BSN (simpeg BSN).

•

Indeks profesionalitas ASN Nasional dihilung rata-rata dari basil
pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran
diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi (91-100) sampai
dengan sangat rendah (0-60)

Klasifikasi target

Maximaze

Sumber data

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

Cara pengambilan data

Berdasarkan data SDM yang ada di aplikasi simpeg

Catatan khusus

Nilai dan Sebutan Indeks Profesionalitas
.1:' Indeks
91 - 100

Sangat Tinggi

81-90

Tinggi

71-80

Sedang

61-70

Rendah
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'if

Sangat Renciah

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

ladikator Kinerja Sasaran

IKSK 1.2. Indeks Sistem Merit

Kegiatan (IKSK)
Definisl

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kineija secara adil dan wajar tanpa
membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan
kondisi kecacatan.

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

•
•

Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan bebaji kerja;

•

Felaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;

•

Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan,
pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana sukscsi yang

•

diperoleh dari manajemen talenta;
Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan
pada penilaian kineija yang objektif dan transparan;

•

Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;

•

Merencanakan

dan

memberikan

kesempatan

pengembangan

kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
•

Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan

•

penyaJahgunaan wewenang; dan
Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintcgrasi
dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Formula/ Cara

menghitung

Pengukuran secara mandiri oleh BSN dengan mengacu pada Peraturan
Menteri PAN 65 RE No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit
Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan KASN No 9
Tahun 2019 Penilaian Sistem Merit.

Klasiilkasi target

JVfaxfmoze

Sumber data

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

Cara pengambilan data

Berdasarkan

data

SDM

terkait:

perencanaan,

pengadaan,

pengembangan karir, mutasi, rotasi, promosi, manajemen kinerja,
pen^ajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan ASN,
sistem pendukung
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Catatan khusus

, , ,
IrO

KATEGORl
325-400

0.81-1

Sangal Baik

250 • 324

0.61 - 0.8

Baik

175-249

0.41-0.6

Kurang

100 - 174

0.2 -

Buruk

Penilaian Mandiri dilakukan oieh Biro SDMOH
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

Sasaran Kegiatan(SK)

SK 2. Terwujudnya kelembagaan BSN yang efektif dan elisien

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 2. Indeks Bfektivitas Kelembagaan

DeHnisi

Indeks Efektivitas Kelembagaan
merepresentasikan tingkat
cfektivitas lembaga dalam mclalcsanakan lugas dan fungsi sesuai
mandat perturan perundangan-undangan

Bukti realisasi/

Terwujudnya organisasi BSN sebagai organisasi yang tepal fungsi dan
tepat ukuran dan menjalankan proses bisnis dengan tepat untuk

pemenuhan IKSK

mencapai visi dan misi organisasi.
Formula/ Cara

Melakukan Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Permenpan 20 Tahun

mengbitung

2018 tontang Pedoman Evaluasi Kelembagaan

KlasiJlkasi target

Maximaze

Sumber data

Hasil Evaluasi Kelembagaan yang dilakukan Internal untuk lingkup
Lembaga BSN dan masing-masing Unit Kerja Eselon 1, yang dikoordinir
oleh Biro SDM, Organisasi, dan Hukum

Cara pengambilan data

Melibat Nilai dari Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN

Catatan khusus

•

Indeks Evaluasi Kelembagaan mempakan penilaian akhir yang

mcrupakan

hasil

dari

evaluasi

Kelembagaan

dengan

mempertimbangkan 2 dimensi yaitu dimensi struktur organisasi
dan dimensi Proses.

•
•

Evaluasi dilakukan 3 (tiga) tahun sekali.
Peringkat Hasil evaluasi dikategorikan:

Peringkat Komposit 5{P-5) Skor 81-100 (sangat efektif)
Peringkat Komposit 4(P-4) Skor 61-80 (efektil)
Peringkat Komposit 3(P-3) Skor 41-60 (cukup efektif)

Peringkat Komposit 2(P-2| Skor 21-40 (Kurang Efektif)
Peringkat ftomposit i(P-l) Skor 0-20 (Tidak Efektif)
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Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK
Sasaran Kegiatan (SK)

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

1 SK3. Terselesaikannya permasalahan hukum diBSN

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.1. Persentase pcnyusunan peraturan perundangan BSN
yang diselesaikan tepat waktu

Deflnisi

Penynsunan peraturan perundang-undangan terselesaikan 100%
sesuai dengan program penyusunan peraturan BSN

Bukti realisasi/

pemenuhan ll^K

Semua peraturan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dan
mendukung tusi BSN

Formula/ Cara
menghitung

Bandingkan antara jumlah peraturan BSN yang ditetapkan dalam
program penyusunan peraturan di BSN dengan jumlah peraturan BSN
yang diselesaikan.

KlasiHkasi target

Maximaze

Sumber data

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Cara pengambilan data

•

SK Kepala BSN tentang Program Penyusunan Peraturan di
Lingkungan BSN

•

Laporan Monitoring dan Evaiuasi Pembentukan Peraturan di BSN

Catatan khusus

Pihak yang melakukan

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK
Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.2. Perse&tase pemberian bantuan hukum

Dcfinisi

• Permasalahan hukum yang diselesaikan merepresentasikan
kualitas layanan bantuan hukum terhadap kasus hukum sebagai
•

akibat peiaksanaan tugas dan fungsi BSN
Bantuan hukum dikategorikan selesai apabila dalam:
1) pendampingan Ahli SPK; Biro SDMOH dapat memberikan

pendampingan hukum kcpada Ahii SPK pada seluruh kegiatan
yang diminta aparat penegak
pendampingan dari Ahli SPK.)

2) pemberian

hukum (atas

tanggapan/pcmbahasan

permintaan

Perjanjian

Kerja

Sama/Nota Kesepahaman: Biro SDMOH telah menyampaikan

tanggapan dari sisi hukum kepada unit kerja yang meminta

pendapat

atas

rancangan

Perjanjian

Kesepahaman
Bukti Tcalisasl/
pemenuhan IKSK

Laporan bantuan hukum yang Icrdiri:
•

Laporan peiaksanaan pendampingan Ahli SPK

Kerja

Sama/Nota
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•

Laporan pemberian tanggapan/pembahasan Perjanjian Kerja
Sama/Nota Kesepahaman

Formula/ Cara

menghitung

•
•

Identifikasi jumlah bantuan hukum yang diselesaikan
Identifikasi jumlah bantuan hukum yang ditangani

Formula:
S BaatUAo HukuA

dbelKaUan ..

£ Bantnan ftokum jraag diungafll

Klasiiikasi target

Mczximize

Sumber data

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Cara pengambilan data

!•

•
Catatan kbusus

Laporan Bantuan Hukum

Data Permintaan bantuan hukum (tertulis/lisan) dari stakeholder

• Peiaksanaan pemenuhan bantuan kepada stakeholder dengan
mempertimbaiigkan persyaratan yang di atur dalam PBSN
mengenai Bantuan Hukum (permintaan bantuan hukum belum
tentu dipcnuhi) ;

• Penyelesaian bantuan hukum dapat tergantung kepada pihak lain
(apabila dalam proses pemberian bantuan hukum lerdapat pihak
lain yang menghcirtikan permintaan bantuan hukum, maka unit
layanan hukum tidak akan melanjutkan bantuan hukum).
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 4. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro SDMOH

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 4. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro SDMOH

Delinisi

Nilai yang diperoleh dari hasil mengukur tingkat kepuasan pengguna
layanan Biro SDMOH sebagai unit yang memborikan layanan SDM,
Organisasi dan Tata l^aksana, serta layanan Hukum kepada seluruh
pegwai di lingkungan BSN.

Bukti realisasi/

Nilai Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara

Perhitungan dengan rumus skala Ukert.

menghitung

•
•

Melakukan pembobolan untuk sctiap jawaban kuesioner
Hitung nilai kcpuasan untuk setiap pertanyaan dengen rumus:

skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebul (!}.
•
•

Lakukan untuk sciuruh skala dan seluruh responden.
Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (£(fn)) serla jumlah
responden j'ang memilih (Efj
Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan (xn)

dengan ruraus : (ll(rn)) / (Efj

•

Hitung rata-rata tingkat kepuasan per bagian (x) dengan cara
menjumlahkan (xn) dibagi jumlah pertanyaan
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•

Indeks kepuasan layanan Biro SDMOH diperoleh dari penjumlahan
(Lx) dibagi 3 bagian.

1

Klasinkasi target
Sumber data

Maximize

Hasil survei kepuasan layanan internal Biro SDMOH dengan responden
seluruh pegawai BSN

Cara peDgambilan data

Survei kepuasan layanan internal Biro SDMOH menggunakan
kuesioner dengan responden seluruh pegawai BSN

Catatan khusus

Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Biro SDMOH yang diukur
menggunakan skala Hkert 1-4:

Pibak yang melakukan
pcngukuraii IKSK/
pengambilan data IKSK

•

Skala I merepresentasikan sangat tidak puas,

•

Skala 2 merepresentasikan tidak puas.

•
•

Skala 3 merepresentasikan puas, dan
Skala 4 merepresentasikan sangat puas.

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukura
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V.3. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA, DAN LAYANAN
INFORMASI
Tugas

melaksanakan pemberian dukungan administrasi

hubungan

masyarakat,

kei^a

sama,

dan

dokumentasi BSN.

2.

Fungsi

a. pengoordinasian dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar

iembaga, publikasi dan dokumentasi BSN;
b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada
pimpinan;

c. pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama
dalam negeri dan luar negeri;

d. pengoordinasian

dan

masyarakat; dan
e. pengoordinasian dan

pengelolaan

layanan

informasi dan

pengaduan

pengelolaan pcrpustakaan dan layanan dokumen

standar.

3.

Indikator Kineija Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGLVTAN (IKSK)
Sasaian Kegiatan (SK)

SK 1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

DeRnisi

•

Nilai keterbukaan informasi publik merepresentasikan kualitas

penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang diatur melalui
Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metodc
dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

•

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan. disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau dilerima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
clan/atau
penyelenggara
dan
penyelenggaraan
badan publik iainnya yang sesuai dengan Undang-Undang

Bukti realisasi/

Laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik

pemcnuhan IKSK

pada Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat

Formuia/ Cara

Mengikuti hasil Penilaian Komisi Informasi Pusat

menghitung
KlasiHkasi target

Maximize

Sumber data

Komisi Informasi Pusat

Cara pcngambilan data

Melihat hasil evaluasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang
diumumkan oleh Komisi Informasi Pusat

Catatan khrisus

Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode
dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Hasil

Penilaian berupa kualifikasi peringkat dengan rentang nilai sebagai
berikut :
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Sebutan

1

190-100

Informatif

80 - 89,9

Menuju Informatif

60 - 79,9

Cukup Informatif

40-59,9

Kurang Informatif

<39.9

Tidak Informatif

Pihak yang melakukan
penguknran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Hubungan Masyarakat, Ketja Sama, dan Layanan Informasi

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.2. Indeks kepuasan penerima layanan informasi pnblik

Deflnisi

Indeks

kepuasan

penerima

layanan

informasi

publik

mercpresentasikan kepuasan masyarakat atas layanan informasi
publik yang diterimanya berdasarkan survei yang valid terhadap
masyarakal yang pernah menerima layanan informasi

pemenuhan IKSK

Hasil Survei Kepuasan
Terpadu BSN •

Formula/ Cara

•

Bukti realisasi/

menghitung

Tentukan

bobot

Masyarakat terhadap Layanan Informasi

masing-masing

pertanyaan

(bn)

kuesioner

kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan
•

•

100%)
Hitving nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f).
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan
nilai kepuasan setiap pertanyaan (S(fn)) serta jumlah responden
yang memilih (Ef).

•

Mitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan
dengan rumus : (E(fn)) / (Sf)
Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan

•

Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

rumus :(X) = (on) x (bn)

Klasiilkasi target

Maxir/iaze

Sumber data

Biro l-lubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

Cara pengambilan data

Meiihat/mengambil data dari Hasil Survai Kepuasan Masyarakat
terliadap Layanan Informasi Terpadu BSN

Catalan kfausus

Layanan informasi publik merupakan salah satu layanan yang
diberikan dalam Layanan Informasi Terpadu BSN.

Persepsi kepuasan terhadap layanan informasi terpadu BSN yang
diukur mcn^unakan skala likeil 1-4:

•

Skala 1 mercpresentasikan sangat tddak puas,

•

Skala 2 mercpresentasikan lidak puas.
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•
•

Skala 3 merepresentasikan puas, dan
Skala 4 merepresentasikan sangat puas.

Pibak jrang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Hiibungan Masyarakal, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

Sasaran Keglatan (SK)

SK 2. Meningkatnya kualitas layanan publtk BSN yang prima

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.1. Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria

DeHnisi

Nilai peningkatan kualitas layanan publik merepresentasikan upaya
dalam memberikan layanan maksimal kepada masyarakat

pengungkit

Bukti realisasi/
pcmenuhan IKSK

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) olch Inspektorat BSN

Pormula/ Cara

•

Hasil evakiasi RB BSN oleh KemenPAN RB atau hasil Penilaian Mandiri

menghitung

Membandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil
evaluasi RB dari KemenPAN RB

• Jika nilai RB dari KemenPAN RB bekim diterbitkan, maka gunakan

hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Inspektorat BSN
KlasiHkasi target
Sumber data

AfojcrV/itze

•

Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian Pcndayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)

• Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh
Inspektorat BSN
Cara pengambilan data

•

Melihat hasil evaluasi RB BSN yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB

•

Melihat hasil PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat BSN

Catatan khusus

Nilai peningkatan kualitas layanan publik merupakan pengungkit RB

Pihak pang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro i-liibun^n Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Definisi

Indeks Kepuasan Masyaralmt (IKM) merepresentasikan tingkat

BSN

kepuasan masyarakat atau pendapat masyarakat dalam memperoleh

peiayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkup
BSN

Bukti realisasi/

pemenuhan IKSK

Laporan hasil survci Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang
disclcnggarakan oleh unit-unit yang memberikan layanan publik
dengan skema layanan PNBP
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Formiila/ Caia
menghitung

•

Teniukan

bobot

masing-masing

pertanyaan

(bn)

kuesioner

kcpiiasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan
100%)

•

Hitting nilai kepuasan unluk seliap pertanyaan dengan rumus ;
Skala likert (n) x Jumlah responden yang memifih skaia tersebut (/).

Lakukan untiik seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan
nilai kepuasan setiap pertanyaan (E{fn)) serta jumlah responden
yang memilih (Ef).

•

Hitting rata-rata jawaban responden (n) unluk setiap pertanyaan
dengan rumus:(EtFnj) / (El)

•

Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan
rumus :(X) = (on) x (bn)

Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Biro Hubungan Masyarakat, Keija Sama,dan Layanan Informasi, serta
unit lain yang melakukan survey

Cara pengambilan data

Melibat laporan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Catatan khusus

Penytisunan IKM dilakukan dengan mengacu pada PermenPAN RB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1

Persepsi kepuasan

terhadap Ia3'anan

publik

BSN

yang diukur

menggunakan skala likert 1-4;
•

Skala 1 raerepresentasikan sangat tidak puas,

•
•

Skaia 2 mereprcsentasikan tidak puas,
Skala 3 merepresentasikan puas, dan

•

Skala 4 merepresentasikan sangat puas.

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Laj'anan Informasi

Sasaran Keglatan

SK 3. Meningkatnya pengelolaan dukungan kerJa sama

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.1. Persentase calon partlsipan mitra kerja sama yang
menjalin kerja sama

DeRnisi

•

Kerja Sama adalah kegiatan ntau usaha yang dilakukan olch

minima] 2 (dua) subyek hukum untuk mencapai tujuan bersama
yang dibuat tcrtulis dalam bontuk dokumen nota kesepahaman,
perjEinJian kerja sama atau Irenttik lain antara BSN dengan subyek
hukum di tingkat nasional dan intemasional. (Sumber PBSN No.9
Tahun 2018).

•

Calon mitra kerja sama yang mengajukan permohonan kerja sama

biriang SPK atau ustilan dari unit kerja yang merupakan wakil dari
mitra kerja sama dalam dan luar negeri.

I BADAN
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Surat/Nodin/email/proposal/brafax usulan kerja sama, LOl, draft nota
kesepahaman/draft MOU,draft perjanjian keija sama/draft agreement,
naskah nota kesepahaman/MOU, naskah perjanjian keija

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

sama/agreeraent dan kontrak kerja
Formiila/ Cara
mengfaitiuig

Formula:

„Galon mitra kerja sama yang melakukan
penandatanganan dokumcn kerja sama
—
,
77—;—:
*100%
Z,Calcn mitra kerja sama

Klasinkasi target

Maximize

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi; dan

Sumber data

seluruli unit keija BSN

Rekapitulasi data langsung caion mitra kerja sama dan kerja sama yang

Cara pengambilan data

ditandatangani

•

Catatan khusus

Mitra Kerja Sama dalam negeri terdiri dari Kcmenterian/Lembaga,
Perguruan Tinggi, Asosiasi/industri

• Mitra kerja sama luar negeri di antaranya organisasi pengembang
standar/Slondards Development Organization (SDO), National

Standardization Body(NSB), National Metrology Institute(NMl) serta
organisasi liaison lainnya yang bcrkaitan dengan SPK
Biro Hubungan Masyarakat, Keija Sama dan Layanan Informasi

Pihak yang melakukan

pengukuran IKSK/

'

pengambilan data IKSK
Indikator Kinerja
Sasaran Keglatan (IKSK)

IKSK 3.2. Persentase keija sama yang ditindaklanjuti

Dcfliusi

•

Kerja Sama adalah kegiaian atau usaha yang dilakukan oleh

minimal 2 (dua) siibyek hukum unt.uk mencapai tiijuan bersama
yang dibuat terlulis dalam bentuk dokumen nota kesepahaman,
perjanjian kerja sama atau bentuk lain antara BSN dengan subyck
hukum di tingkat nasional dan inlernasional. (Sumber PBSN No.9
Tahun 2018).

•

Kerjasama yang ditindaklanjuti adalah kegiatan yang dilakukan
bcrdasarkan hasil kesepakatan ruang lingkup kerjaisama yang
disepakati.

Bukti realisasi/

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara

menghltung

Naskah
nota kesepahaman/MOU,
sama/agreement dan program kerja

naskah

perjanjian

kerja

Formula:

Y, kerja sama yang ditindaklanjuti s/d tahun n

Y kerja sama yang bcrlaku s/d tahun n
Klasiflkasi target
Sumber data

Maximize

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi dan
seluruh unit keija BSN
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Cara pengambilan data
Catatan khusus

Pihak yang melakukan

L ' >

Rekapitulasi kegiatan yang ditindaklanjuti dengan mitra kerja saraa
-

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Sasaran Kegiatan

SK 4. Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tepat
waktu, tersedia, update

Indikator Kinerja

IKSK 4. Persentase layanan informasi yang tepat waktu, tersedia,

Sasaran Kegiatan (IKSK)

update

DeHnisi

• Tepat waktu adalah kesesuaian waktu penyediaan layanan sesuai
dengan standar waktu layanan yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan Informasi.

• Tersedia adalah informasi/dokumen standar yang diminta oleh
pengguna dapat disediakan sesuai permintaan.

• Update adalah informasi/dokumen standar yang diberikan kepada
pengguna adalah informasi/dokumen yang valid dan mutakhir.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan / Data Statistik Layanan Informasi Standardisasi

Formula/ Cara

Formula:

menghitung

_ layanan informasi yang tepat waktu,
tersedia, dan update

- ^
r-j
.
T=:—
*100%
Total jumlah layanan informasi yang diberikan

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dein Layanan Informasi
(Bagian Layanan Informasi dan Perpustakaan)

Cara pengambilan data

Melihat dan mengambil data, melakukan rekapitulasi data layanan
informasi standardisasi

Catatan khusus

-

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 5. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro HKLI

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 5. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI

Definisi

Indeks kepuasan merepresentasikan persepsi unit internal terhadap
kualitas pelayanan yang diselengg£u-akan oleh Biro HKLI

I BADAN
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Bukti realisast/

Has!) survei internal kepada unit kerja lain di internal BSN terhadap

pemenuban IKSK

layanan Biro HKLl

Formula/ Cara
meoghitung

• Tentukan

bobot masing-masing

pertanyaan (bn) kuesioner

kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan hams sama dengan
100%)

•

l-litung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus :

Skala likert(n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut ([).
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden, Jumlahkan
nilai kepuasan setiap pertanyaan (E(fn)) scrta jumtah responden
yang memilih (£f).

•

Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan
dengan rumus:{Z(fn)) / (Zf)

•

llitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan
nimus :(X) = (on) x |bn)

•
Klasifikasi target
Sumber data

Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Maximize

Hasil survei kepuasan layanan internal Biro HKLl dengan responden
seluruh pegawai BSN yang mendapatkan layanan Biro HKLl

Cara pengambilan data

Survei kepuasan layanan internal Biro HKLl menggunakan kuesioner
dengan resjjonden pegawai BSN

Catatan khusus

•

•

Pcrsepsi kepuasan terhadap layanan Biro HKLl yang dibcrikan
diukur dalam skala likert 1 sampai 4. SkaJa 1 merepresentasikan
sangat tidak puas, 2 merepresentasikan tidak puas, 3

mercpresentasikan puas, dan 4 merepresentasikan sangat puas.
Layanan Biro HKLl meliputi: I^yanan peliputan dan pemberilaan
kegiatan {Layanan Kehumasan), Layanan fasilitasi kerjasama
(layanan Kerjasama), dan Layanan Informasi dan perpustakaan

Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Biro HKLl yang diukur
menggunakan skala likert 1-4:

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

■
•

Skaia 1 merepresentasikan sangat tidak puas,
Skala 2 merepresentasikan tidak puas,

•
•

Skala 3 merepresentasikan puas, dan
Skala 4 merepresentasikan sangat puas.

Biro Hubungan Masyarakat, Keija Sama, dan Layanan Informasi

i BADAN
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DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

INSPEKTORAT

Tugas

melaksanakan pengawasan intern di Ungkungan
BSN.

Fungsi

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertcntu atas penugasan Kepala;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.
Indikator Kinerja Utama

:

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
i

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 1. Kepatuban terhadap peraturan perundang-undangan dan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan BSN

Defmisi

Opini merupakan pernyataan profesionai pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kccukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatiihan terhadap pcraluran perundang-undangan, dan
efeklivilas sistem pengendalian intern.
Bukti reaiisasi/
pemenuhan IKSP

Hasil Peineriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)terhadap Laporan
Keuangan BSN tahun scbclumnya

Formula/ Cara

Opini yang dikeluarkan oleh BPK aias Laporan Keuangan BSN tahun

mcnghitung

sebelumnya

Klasinkasi target

Maximize

Sumfaer data

Hasil dan peineriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Cara pengambilan data

Melihat Ltiporan Hasil Peineriksaan BPK

Catatan khusns

Pihak yang melakukan

Inspektorat

pengukuran IKSK/

pengambilan data IKSK
Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.2. Persentase Rekome&dasi Hasil Pemeriksaan Ekstemal

yang ditlndaklanjutl

I BADAN
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Deflttisi

Perbandingan antara rekomendasi yang ditindaklanjuti auditi dengan
jumlah total rekomendasi pemeriksaan BPK RI, mempresentasikan
kepatuhan auditi terhadap pemeriksaan ekstcmal.

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSP

Hasil pemantauan TLHP BPK yang dilakukan oleh BPK dan Inspektorat

Formula/ Cara

Formula:

mengbitung

Temuan Eksternal yang di TL

i—=

£ Temuan Eksternal

X 100%

Klasiiikasi target

Afo-vimize

Sumber data

Badan Pemcriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat

Cara pengambilan data

Melihat laporan hasil pemantauan TLHP BPK dan Inspektorat

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pcngambilan data IKSK

Inspektoral

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 2. Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Intermd
BSN yang cfcktif

Indikator Kinerja
Sasarao Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.1. Perscntase rekomendasi hasil Pemeriksaan internal yang

Defimsi

Perbanclingfin aiitara rekoinenciasi yang ditindaklanjuti auditi dengan
jumlah total rekomendasi Pemeriksaan InlemaJ, mempresentasikan
kepaluhan auditi terhadap Pemeriksaan Internal.

ditindaklanjuti

Bukti realisasi/

Hasil pemantauan TLHA Inspektorat yang dilakukan oleh Inspektorat

pemenuhan IKSP

BSN

Formula/ Cara
mengbitung

Formula:

£ Temuan Internal yang di XL
X 100%
£ Temuan Internal

Klasinkasi target

Maximize

Sumber data

LHA dan TLHA Inspektorat BSN

Cara pengambilan data

Melihal TLHA Inspektorat BSN dan menghilung jumlah TLHA yang
ditindaklanjuti

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Inspektorat

i BADAN
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Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.2. Pcrsentase Unit Kerja yang Bebas Temuan Bersifat

Deflnisi

Perbandingan antara unit kerja Eselon 11 yang bebas temuan bersifat

Material

material

dengan

total jumlah

unit

kerja

Eselon

II

di

BSN,

mempreseniasikan berjalannya sistcm manajemen risiko, tata kelola
dan pengendalian internal.
Kriteria temuan bersifat material adalah

•
•

Temuan yang terindikasi fraud berdasarkan Laporan Hasil Audit.
Temuan > 10 permil dari total pagu esselon 11 yang di kelolanya.

Bukti realisasi/

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan

pemenuhan IKSP

Laporan Hasii Audit Internal

Formula/ Cara
menghitung

Formula:

£ Unit Eselon n yg bebas temuan material
—

* 100%

E Unit Eselon II

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat BSN

Cara pengambilan data

Melihat dan menghitung dari Unit Es II yang bebas temuan yang
bersifat material d£ui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Catatan khusus

Pihak yang znelakukaa
pcngukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Inspektorat

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 3. Tata kelola BSN yang Bersih dan Bebas dari KKN

IndikatOT Kinerja
Sasaran Kegiatan(IKSK)

IKSK 3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Dennisi

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi(IPAK) menggambarkan parameter
tingkat korupsi di suatu Insiansi

Bukti realisasi/

Laporan basil survey eksternal terkait persepsi korupsi di lingkungan

pemenuhan IKSP

BSN

Formula/ Cara
mcnghitung

Mengikuti formula perhitungan survey persepsi korupsi

KlasiHkasi target

Maxiriiize

Sumber data

Inspektorat atau pihak yang melakukan survei
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Cara pengamfailan data

Melihat laporan hasil swvei ekslemal terkait persepsi korupsi di
Hngkungan BSN

Catalan khusus

-

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Inspektorat

Sasaran Kcgiatan (SK)

SK 4. Mcningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat BSN

Indikatoi Kincrja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 4. Indeks kepuasan pcnerima layanan internal Inspektorat

Definisi

Tingkat kepuasan merepjcsentasikan persepsi balk atau buruknya

BSN

pclayanan yang diselenggarakan.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Basil survei internal kepada unit kerja lain di internal BSN terhadap
layanan Inspektorat BSN

Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesloner
kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan

Formula/ Cara

menghitaog

100%)

Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus :

Skala likert(n) x Juralah responden yang memilih skala tersebut (0Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan

nilai kepuasan setiap pertanyaan (l^(fn)) serta jumlah responden
yang memilih (Ef).

Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan
dengan rumus:
Sf

Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan
rumus:(X) = (on) x (bn)
Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Hasil survei kepuasan layanan internal Inspektorat dengan responden
unit kcrja atau pegawai BSN

Cara pengambilan data

Survei kepuasan layanan internal Inspektorat menggunakan kuesioner
dengan responden unit kerja atau pegawai BSN

Catalan khusus

Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Inspektorat yang diukur
menggunakan skala likert 1-4:

•

Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas.

•
•
•

Skala 2 merepresentasikan tidak puas,
Skala 3 merepresentasikan puas, dan
Skala 4 merepresentasikan sangat puas.
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Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

InspcktoraL
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INDIKATOR IQNERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

VII.

PUSAT RISET DAN PENGEMBAN6AN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas

; melaksanakan riset dan pengembangan sumber
daya manusia di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian.

2.

Fungsi

a. penyusunan rcncana, program, kegiatan, dan anggaran;

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang riset, pengkajian, dan pengembangan
standardisasi dan penilaian kesesuaian;
c. pclaksanaan program riset, pengembangan dan pengkajian, serta diseminasi
hasil riset standardisasi dan penilaian kesesuaian;

d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia
standardisasi dan penilaian kesesuaian;

e. pclaksanaan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian
kesesuaian;

f.

pengembangan kompctensi profesi di bidang standardisasi dan penilaian
kesesuaian;

g. pemantauan, evaluasi, dan pclaporan; dan
h. pclaksanaan
pembcrian
dukungan administrasi

Pusat

Riset

dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3.

Indikator Kineija Utama

BtANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan (SK)

SK 1. Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK
nasional

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.1. Persentase basil penelitian (riset) yang dimaniaatkan

DeHnisi

Pemanfaatan Hasil Penelitian (riset) dalam

untuk SPK nasional

kebijakan

yang dimanfaatkan

untuk

bentuk rancangan

kepentingan

penyusunan, ,

pengembangan, maupun pcncrapan SPK
Bukti realisasi/

pemenuhan IKSK

Laporan
pemanfaatan
basil
penelitian
dalam
penyusunan,
pengembangan, maupun penerapan Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) yang telah dimanfaatkan oleh stakeholder, laporan
basil penelitian
Formula/ Cara

•

A = Jumlah rekomendasi rancangan kebijakan yang dimanfeatkan

•

dalam penyusunan, pengembangan dan penerapan SPK
B = Jumlah penelitian tcrkail rancangan kebijakan

menghitung

yang

dilaksanakan
Formula;
><100%

Perhitungan

rancangan

kebijakan

diambil dari tahun 2016 dan

perhitungan bersifat kumulatif
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Melihat

laporan

hasil

penelitian

yang

dilakukan,

policy

brief/rekomendasi yang buat, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam
penyusunan standar dan penilaian kesesuaian

, BADAN
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MAmJAL - INDIKATpR KINERJA
KJA SASARAN
SASAJKAW KEGIATAN
KiSGlATAN (IKSK)
Catatan khusus

1. Diporlukan kolaborasi antara peneliti dan analis kebijakan di mana
pencliti yang memberikan rekomendasi; Analis kebijakan yang
menganalisis kebijakan berdasarkan rekomendasi Peneliti

2. Lingkup penelitian: penelitian lerkait pengembangan Standar,
Pencrapan Standar, Akreditasi, dan SNSU

3. Pemanfaatan baru dapat dihitung 6 bulan setelah dilakukan
diseminasi sesuai PBSN no 5 tahun 2016

4. Penelitian dikatakan bermanfaat dalam mendukung SPK:
• hasil penelitian masuk ke dalam lampiran peraturan perundangundangan atau pcraluran pengganti undang-undang, peraturan

pemerintah/presiden,

peraturan

menteri/kepala/Iembaga

Negara, peraturan daerah;

• Hasil penelitian digunakan sebagai pengembangan standar
(RSNI), skcma akreditasi, skeraa sertifikasi dan atau panduan
Italibrasi;

• Hasil penelitian digunakan sebagai rujukan/rekomendasi bagi
lingkup internal instansi BSN.
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 1.2. Persentase hasil riset dengan "readiness leveV atau
kesiaptcrapan teknologi pada level minimal VI

Dcflmsi

Hasil riset dengan readiness level minimal VI berupa prototype!
metode kalibrasi/re/erence ;natenni/HAKI sesuai kriteria yang tertera
pada Peraturan Direktur Jcnderal Penguatan Riset dan Pengembangan
no. 603/El.2/2016

Bukti realisasi/

Laporan

pemenuhan IKSK

penelitian

Formula/ Cara

menghitung

•

se//"-assessmenf

kesiapterapan

teknologi, laporan

hasil

A = Jumlali hasil penelitian prototype/metode kalibrasi/rc/erence
materiai! HAKl yang mcmenuhi kesiaptcrapan teknologi minimal
level 6

• B = Jumlah kegiatan penelitian yang dilaksanakan
Formula:

SA
xlOO%

Perhilungan

basil

penelitian

berupa

prototype/

metode

kalibrasi/re/erence material/ HAKI diambil mulai tahun 2019 dan

perhitungan bersifat kuinulatif
Klasinkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Melihat laporan hasil penelitian yang dilakukan, laporan self-assessment
TKT

Catatan khusus

^ Lingkup

penelitian:

penelitian

tcrkait

pengembangan

Standar,

Penerapan Standar, Akreditasi, dan SNSU
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 2. Mcningkatnya mutu hasil penelitian SPK sesuai kehutuhan
pemangku kepentingan
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Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.1. Jumlah Rekomendasi kebijakan SPK yang dihaRniran dari

Definisi

Rekomendasi kebijakan SPK adalah hasil peneiitian SPK yang
ditujukan untuk pcrtimbangan pengambilan keputusan/kebijakan SPK

peneiitian

dalam bentuk policy brief/policy paper, balk ditujukan untuk internal
maupun eksternal BSN.

Laporan rekomendasi kebijakan SPK dari hasil peneiitian

Bukti realisasi/

pemenuhao IKSK

identifikasi jumlah rekomendasi kebijakan SPK hasil peneiitian

Formula/ Cara
menghitung

Formula:

£ Rekomendasi kebijakan SPK yang dihasilkan dari peneiitian
KlasiUkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Fengembangan Sumber Daya Manusia
1

Cara pengambilan data
Catatan khusus

Melihat laporan rekomendasi kebijakan SPK

Lingkup rekomendasi kebijakan dari peneiitian terkait pengcmbangan
Standar, Penerapan Standar, Akreditasi, dan SNSU

Pihak yang melakukan
pengukuraa IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.2. Jumlah KTI diterbitkan di proslding ilmiah terindeks

Deflnisi

global

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dimaksud adalah KTI yang diterbitkan

dalam presiding ilmiah yang telah terindeks scsuai pwrsyaratan yang
tertera pada Juknis Peneliti Nomor 20 Tahun 2019.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan Jumlah KTI yang diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks
global

Formula/ Cara

Identifikasi jumlah KTI yang diterbitkan di presiding ilmiah terindeks

menghitung

global
Formula:

5^ KTI yang diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global

Klaslilkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Melihat laporan KTI yang diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global
dari akun googte scholar yang climiliki masing-masing peneliti
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Catatan khusus

• Kategori KTI yang dikumpulkan daiam laporan adalah ICTI yang
sudah dalam status ptiblished

• Lingkup KTI terkait pengesnbangan Standar, Penerapan Standar,
Akreditasi, dan SNSU

• Data KTI diambil dari akun google scholar yang dimiliki masingmasing peneliti

Pibak yang melakukan

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

pengukuran IKSK/
pengambilaxi data IKSK
Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)
Defisisi

IKSK 2.3. Jumlah KTI diterbitkan di jumal ilmiah terakreditasi
nasional

1 Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dimaksud adalah KTI yang diterbitkan
dalam jumal ilmiah nasional sesuai pcrsyaratan yang tertera dalam
Juknis Peneliti Nomor 20 Tahun 2019, di mana jurnal dapat ditelusuri

melalui Digital Object Identifier (DOI) pada laman: htlps://dx.doi.org.
Jurnal Ilmiah terakreditasi nasional adalah jumal yangdiakreditasi oleh
lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jumal ilmiah.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan Jumlah KTI yang diterbitkan di jumal ilmiah terakreditasi

Formula/ Cara
menghitung

Idenlilikasi jumlah KTI yang diterbitkan di jumal ilmiah terakreditasi

nasional

nasional
Formula:

£ KTI yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional

Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Melihat laporan KTI yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi

nasional dari akun google scholar yang dimiliki masing-masing peneliti
Catatan khusus

•

Kategori KTI yang dikumpulkan dalam laporan adalah KTI yang
sudah dalara status published

•

Lingkup KTI terkait pengembangan Standar, Penerapan Standar,
Akreditasi, dan SNSU

•

Data KTI diambil dari akun google scholar yang dimiliki masingmasing peneliti

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 2.4. Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional

Definisi

Karya Tulis Iliniah (KTI) yang dimaksud adalah KTI yang ditej bitkan
dalam prosiding ilmiah nasional sesuai persyaratan yang tertera pada
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Juknis Pcneliti Nomor 20 Tahun 2019. Prosiding ilmiali yang dimaksud
merupakan hasil dari penyelenggaraan seminar/pertemuau ilmiah dan
memiliki International Standard Book Number (ISBN)//ntemationa/

Standard Serial Number (ISSN).
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan Jumlah KTI yang diterbitkan di prosiding ilmiah nasional

Formula/ Cara

Identifikasi jumlah KTI yang diterbitkan di prosiding ilmiah nasional

menghitung

Formula:

Y, KTI yang diterbitkan di presiding ilmiah nasional
Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Melihal laporan KTI yang diterbitkan di prosiding ilmiah nasional dari
akun google scholar yang dtmiliki masing-masing peneliti

•

Catatan khusus

Kategori KTI yang tlikumpulkan dalam laporan adaiah KTI yang
sudah dalam status published

•

Lingkup KTI terkait pengembangan Standar, Penerapan Standar,
Akrcditasi, dan SNSU

•

Data KTI diambll dari akun google scholar yang dimiliki masingmasing peneliti

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan(IKSK)

IKSK 2.5. Jumlah HAKI yang berhasll dldapatkan

Deflnlsi

i

HAKI yang dimaksud dapat berupa Paten naaionai/hak cipta

perangkat lunak/desain industri/desain dan tata letak sirkuit terpadu
di Indonesia diproses mclalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM)
RI baik yang berstatus terdaftar maupun granted.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan Jumlah HAKI yang berhasll didapatkem

Formula/ Cara

Identifikasi Jumlah HAKI yang berhasil didapatkan

menghitung

Formula:

X HAKI yang berhasil <lidapatkan
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat I?iset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Cara pengambilan data

Meliliat laporan HAKl yang berhaaii didapatkan
•

Catatan khusus

Kategori HAKI yang dikumpulkan dalam laporan adaiah HAKI yang
sudah dalam status terdaftar maupun granted

•

Lingkup HAKI terkait pengetnbangan Standar, Penerapan Standar,
Akreditasi, dan SNSU

•

Data HAKI diambil dari Kemenkumham

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Sasaran
KegiaUn (IKSK)

IKSK 2.6. Jumlah prototipe hasil penelitian

Defuiisi

Hasil penelitian yang berupa desain awal, yang dibuat khusus untuk
pengembangan sistem pengukuran di bidang metrolog?

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Laporan Jumlah prototipe basil penelitian

Formula/ Cara

Identifikasi jumlah prototipe hasil penelitian

mcnghitung
Formula;
1

X prototipe hasil penelitian
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Pusal Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Meiihat laporan prototipe hasil penelitian

Catatan khusus

Lingkup prototipe hasil penelitian terkait pengembangan Standar,
Penerapan Standar, Akreditasi, dan SNSU

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan(IKSK)

IKSK 2.7. Jumlah sitasi KTI ]mng dipublikasikan

Deflnisi

Sitasi KTI merupakan daftar pustaka dari sejumlah KTI yang dirujuk
atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, baik dirujuk untuk KTI
maupun untuk buku dsb. Perhitungan sitasi KTI diambil dari data 10
lahun terakhir mengacu pada akun google scholar yang dimiliki masingmasing peneliti.

Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Lajjoran Jumlah sitasi KTI yang dipublikasikan
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Formula/ Cara
menghitung

p

.

.

Identirikasi Jumlah sitasi KTl yang dipublikasikan
Formula;

^ sitasi KTI yang dipublikasikan
Klasifikasitarget

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Melihat laporan sitasi KTI yang dipublikasikan di gaogle scholar dan
data 10 taliun terakhir

Catatau khusus

•

Lingkup pengutipan sitasi KTI terkait

pengembangan Standar,

Penerapan Standar, Akreditasi, dan SNSU

•

Kategori KTI yang dikumpulkan dalam rekapitulasi adalah KTI yang
sudah dalam status published

•

Data KTI diambil dari akun google scholar yang dimiliki masingmasing pcncliti

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan(IKSK)

IKSK 2.S. Jumlah buku yang diterbithan

Deimisi

Buku yang diterbitkan adalah hasll karya tulis perorangan maupun
kelompok yrmg diterbitkan balk olch penerbit nasional maupun
intcrnasional

Bukti realisasi/

Laporan Jumlah buku yang diterbitkan

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara

menghitung

Identifikasi Jumlah buku yang diterbitkan
Foi-mula:

T, buku yang diterbitkan
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Melihat

laporan

hasil

pcnelitian

yang

dilakukan,

policy

bne//rekomendasi yang bual, dan akun googiesclio/aryangdimiliki oleh
masing-masing penelili
Catatan khusus

•

Kategori Buku yang lerbitkan dalam rekapitulasi adalah buku yang
sudah dalam status published

•

Lingkup tcma buku terkait pengembangan Standar, Penerapan
Standar, Akreditasi, dan SNSU
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Pihak yang melakukan

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK
Sasaran Keglatan (SK)

SK 3. Tersedianya SDM SPK yang kompeten

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.1. Pcrsentase SDM yang lulus pengembangan kompetensi
SDM sesuai standar kompetensi SPK (Bersertiflkat dengan masa
berlaku 2 tahun)

Deflnisi

Perscntase SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM adalah

persentase juinlah SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM
sesuai standar kompetensi SPK dibandingkan dengan jumlah SDM SPK
yang harus lulus pengembangan kompetensi SDM sesuai standar
kompetensi
Bukti realisasi/

Sertifikat dengan masa berlaku 2 tahun, kriteria lulus sesuai standar

pemenuhan IKSK

kompetensi

Formula/ Cara
menghitung

• A = jumlah SDM SPK yang telah lulus pengembangan kompetensi
SDM sesuai standar kompetensi

• B = jumlah SDM SPK yang harus lulus pengembangan kompetensi
SDM sesuai standar kompetensi
Formula:

^ ><100%
Klasiilkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Menggunakan laporan evakiasi pengembangan kompetensi SDM SPK

Catatan khusus

|

• SDM SPK meliputi; ASN BSN, instruktur pelatihan SPK, asesor
•

(laboratorium, LS dan LI), dan Komite Teknis
Saat ini pengembangan kompetensi SDM SPK

dilakukan melalui

pelatihan-pelatihan yang diukur dari perolehan sertifikat yang di
clalamnyn mencanlumkan kriteria penilaian hasil pengembangan
kompetensi SPK

•

Target IKSK 2.1 ini dapat dicapai apabila standar kompetensi telah
diletapkan

•

Standar
kompetensi
yang
perlu
ditetapkan
1. Standar kompetensi untuk ASSN BSN (Biro SDMOH)

adalah

2. Standar kompetensi instruktur pelatihan SPK (Pusrisbang)
3. Standar kompetensi asesor akrcditasi (Kedeputian Akreditasi)
■4. Standar kompetensi komtek (Kedeputian Pengembangan Standar)
•
•

Database SDM SPK yang teridentifikasi masih perlu dimutakhirkan
agar dapat mewakili SDM SPK secara nasional
Target di atas acialali dengan ketentuan jumlah SDM SPK 3.120
ornng, di mana pada tahun 2023 telah lulus 936 orang dan 2024
telah lulus 1.248 orang.

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.2. Persentase SDM dengan sertiflkat kompetensi yang masih
berlaku
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Definisi

Persentase jumlah
iumlah SDM dengan
denaar sertifikat kompetensi yang raasih
bcrlaku dibandingkan dengan jumlah SDM yang mcmiliki sertifikat

kompetensi
Bukti realisasi/

pemenuhan IKSK
Formula/ Cara

menghitung

Sertifikat dengan masa beriaku 2 tahun, kriteria lulus sesuai standar
kompetensi

•
•

A = Jumlah SDM dengan sertifikat kompetensi yang masih beriaku
B = Jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi

Formula:

^ xlOO%
Klasiflkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cara pengambilan data

Menggunakan laporan evaluasi pengembangan kompetensi SDM SPK

Catatan khusus

• Saat ini sertifikat yang diterbitkan mencantumkan kriteria penilaian
hasil pengembangan kompetensi SPK (hasi! pre dan post-test} dan
tldakadamasa beriaku sertifikat

•

Target IKSK 4 ini dapat dicapai apabila standar kompetensi telah
ditetapkan

• Standar kompetensi yang perlu ditetapkan adalah;
1. Standar kompetensi untuk ASSN BSN (Biro SDMOH)

2. Standar kompetensi instruktur pelatihan SPK (Pusrisbang)
3. Standar kompetensi asesor akreditasi (Kcdeputian Akreditasi)

4. Standar

kompetensi

komtek (Kcdeputian

Pengembangan

Standar)

• Target di atas diasumsikan jika banyaknya kompetensi yang dimiliki
oleh setiap SDM SPK adalah 4 jenis kompetensi(4 sertifikat)

• Pada tahun 2023 dan 2024 belum diperlukan adanya refreslwient
untuk updating sertifikat
Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusal Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 4. Meningkatnya kualitas layanan internal Pusrisbang

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan(IKSK)

IKSK 4. Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusrisbang

Dennis!

Tingkat kepuasan mcrcprescntasikan persepsi baik atau buruknya

pelayanan yang diselenggarakan.
Bukti realisasi/

Hasil survei internal kepada unit kerja lain di internal BSN terhadap

pemenuhan IKSK

layanan Pusrisbang

Formula/ Cara

•

menghitung

Tcntukan bobol masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner
kepuasan (total bobot scluruh pertanyaan harus sama dengan
100%)

•

Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
Skala likert (n) x Jumlah rcsponden yang memilih skala tersebut (f).
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh rcsponden. Jumlahkan

nilai kepuasan setiap pertanyaan (E(fn)) serta jumlah rcsponden
yang memilih (Ef).
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•

liitung rata-rata jawaban responden (n) untuk scliap pertanyaan
dcngan rumus:
Zr

• Hitting tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X)dengan rumus
:(X) =(on) X (bn)

• Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasiflkasi target
Sumber data

MoAnVnize

Hasil survei kepuasan layanan internal Pusrisbang dengan responden
unit keija atau pegawai BSN

Cara pengambilan data

Siirvci kepuasan layanan internal Pusrisbang mcnggunakan kuesioner
dengan responden unit kerja atau pegawai BSN

Catatan khusus

Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Pusrisbang yang diukur
menggunakan skala likert 1 -4:

• Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas,
•

Skala 2 merepresentasikan tidak puas,

• Skala 3 merepresentasikan puas, dan
• Skala 4 merepresentasikan sangat puas.
Pihak yang mclakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Vni. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

'•

Tugas

: melaksanakan pengelolaan data dan sistem
informasi

standardisasi

dan

penilaian

kesesuaian.

2.

Pungsi
:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, sistem
informasi, infrastruktur telcnologi, dan kcamanan informasi standardisasi dan
penilaian kesesuaian;
c. pengelolaan data dan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian
kesesuaian;

d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan
informasi;
e. pemaniauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Pusal Data dan Sistem
Informasi.

3.

Indikator Kineija Utama

;

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Sasaran Kegiatan(SK)

SK 1. Meningkatnya eflsiensi dan efektiiltas kinerja di lingkungan
BSN

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)
Definisi

IKSK 1. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah basil

asesmen penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang dilakukan oleh KemenPANRB
Bukti realisasi/

Surat Edaran MenPAN RB tentang basil asesmen penerapan Sistem

pemenuhan IKSK

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BSN

Formula/ Cara

Nilai penerapan SPBE dari KemenPAN RB

menghituttg
Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Data dan Sistem Informasi

Cara pengambilan data

Mengambil nilai SPBE berdasarkan surat edaran MenPAN RB tentang

basil asesmen penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) BSN
Catalan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Data dan Sistem Informasi
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Sasaran Kegiatan (SK)

SE 2. Kerabasiaan, Integrxtas dan Ketersediaan Informasi sesua!
Standar Nasional Indonesia dan intemasional

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (CBSK)

IKSK 2.1. Tingkat kepatuhan terhadap SNIISO/IEC 27001

Definisi

Kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 27001 adalah hasil asesmen atas

impiementasi kegiatan sesuai dengan SNI ISO/IEC 27001 sesuai
1 dengan lingkup yang ditencukan.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Hasil asesmen kepatuhan tata kelola TIK terhadap 1S027001

Formula/ Cara

• A = Identifikasi jumlah komponen tata kelola TIK yang sesuai

menghitUQg

komponen SNI ISO/IEC 27001

• B = Identifikasi total komponen SNI ISO/IEC 27001
Formula:

SA

|b
Klasliikasi target

Maximize

Sumbcr data

Pusal Data dan Sistem Informasi

Cara pengambilan data

•

Hit\.ing komponen tata kelola TIK yang sesuai komponen SNI

•

ISO/IEC 27001
Hitung komponen SNI ISO/IEC 27001

•

Hitung rasio dengan formula diatas

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK
Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)
Definisi

-

Pusat Data dan Sistem Informasi
1

IKSK 2.2. Service Level Agreement

Service Level Agreement adalah adalah Jumlah ketersediaan layanan

informasi yang dijanjikan oleh Pusdatin kepada klien internal dan
ekstcmal.

Bxikti realisasi/

•

pemenuhan IKSK

Indcks tingkat layanan

untuk

masing-masing komponen

di

untuk

masing-masing komponen di

Pusdatin

•

Indeks tingkat layanan
Pusdatin yang dijanjikan
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• Vi = Rasio compliance tingkal availability layanan terhadap tingkal

Formula/ Cara
menghitung

•

availability layanan yang dijanjikan.
Vj= Rasio compliance tingkat akurasi data terhadap tingkat akurasi
data yang dijanjikan

Formula:

IlVi+rVg
2

Klasifikasi target

Maximize

Sumber data

Pusal Data dan Sistcm Informasi

Mengumpulkan

Cara pengambilan data

Indeks

tingkat

layanan

untuk

masing-masing

komponen di Pusdatin serta Indeks tingkat layanan untuk masingmasing komponen di Pusdatin yang dijanjikan

SLA Pusdatin yang diukur mela!ui beberapa parameter, yaitu;

Catatan khusus

•

VI: Data valid yang dimiliki

•

V2: Keterbaruan data yang dimiliki

• V3; Keamanan penyimpanan data, informasi, dan knowledge, yang
mencakup:

a. Keamanan penjimpanan data, informasi, dan knowledge yang
dikelola oleh Pusdatin

b. Keamanan terhadajj kebocoran informasi oleh pihak luar.

Pihak yang mciakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

•

V4; Availability layanan TIK

•

V5: Response time atas permintaan layanan TIK

•

V6: Average time to deliver

•

V7: Mean Time to Recover (MTTR)

•

V8: Mean Time Between Failure(MTBF)

Pusat Data dan Sistem Informasi

1

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatao (IKSK)
Definisi

IKSK 2.3. Tingkat kepatuhan penerapan SNI ISO 20000-1

Tingkat kcpenuhan SNI ISO 20000-1 Teknologi Informasi adalali

implementasi dari pemenuhan kegiatan Layanan Informasi lingkup
Pusdatin scsuai dengan dokumcn SNI ISO 20000-1.
Bukti realisasi/
pemenuhan IKSK

Dokuraentasi penerapan

Formula/ Cara

•

A = Idcntifikasi jumlah komponen tata kelola TIK yang sesuai
komponen SNI ISO 20000-1

•

B = Idcntifikasi total komponen SNI ISO 20000-1

menghitung

Formula:

SA

^ xl00%
2/B
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Klasinkasi target

Maximize

Sumber data

Pusat Data dan Sisteoi [nformasi

Cara pengambilan data

Hilung komponen tata kelola TIK yang sesuai komponen SNI ISO
20000-1

Hitung komponen SNf ISO 20000-1
Hitung rasio dengan formula diatas
Catatan khusus

-

Pihak yang mclakukan
pengukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

Pusat Data dan Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan (SK)

SK 3. Meningkatnya kualitas layanan internal Pusdatin

Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3. Ittdeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin

Deflnisi

Tingkat kepuasan merepresentasikan persepsi baik atau buruknya

pelayanan yang diselenggarakan.
Bukti realisasi/

Hasil survei internal kepada unit kerja lain di internal BSN terhadap

pcmenuhan IKSK

layanan Pusdatin

Formula/ Cara

•

menghitung

Tentukan bobot liiasing-masing perlanyaan (bn) kuesioner
kepuasan (total bobot scluruh pertanyaan harus sama dengan
100%)

•

Hitung ntlai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus ;
Skala likert(n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f).
Lakukan untuk seiuruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan
nilai kepuasan setiap pertanyaan (E(rn)) serta jumlah responden

yang memilih (Sf).
•

•
•
Klasiilkasi target

Hitung rata-rata jawaban responden (nj untuk setiap pertanyaan
dengan rumus:
Sf
Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan
rumus ; (X) = (on) x (bn)
Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Maximize
1

Sumber data

Hasil survei kepuasan layanan internal Pusdatin dengan responden
unit kerja atau pegawai BSN

Cara pengambilan data

Sun-ei kepuasan layanan interim] Pusdatin menggunakan kuesioner
dengan responden unit kerja atau pegawai BSN

Catatan khusus

Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Pusdatin yang diukur
menggunakan skala likert 1-4:
•

Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas,
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• Skala 2 merepvescntasikan lidak puas,
• Skala 3 merepresentasikan puas, dan

• Skala 4 merepresentasikan sangat puas.
Pibak yang melakukan

Pusat Data dan Sistem Inforraasi

pcngukuran IKSK/
pengambilan data IKSK

KEPALA BAD

DISASI NASIONAL,

MAD

