
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019|	Deputi	Bidang	Standar	Nasional	Satuan	Ukuran	 2	

	

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi 
dan misi Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran pada Tahun 
Anggaran 2019. Laporan Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan 
Ukuran Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019. Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan 
Ukuran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019. 

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
sebagai bagian dari BSN bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, 
dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan 
untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program 
berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Deputi Bidang 
Standar Nasional Satuan Ukuran juga telah melakukan perubahan sasaran 
dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN 
untuk periode 2015-2019. 

Laporan Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 
2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan 
keputusan guna peningkatan kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan 
Ukuran di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan 
secara lebih optimal.  

                                         Jakarta, 31 Januari 2020 
                                                     Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran   

                                                           
                                                      
 
                                                      Dr. Hastori, MAFIS  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 
20198 telah menetapkan tiga (3) sasaran dengan sembilan (9) Indikator 
Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan 
pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan 
Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran.  

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran tahun 2019 menurut Sasaran: 

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi % 
Capaian 

Customer Perspectives 
1. Terwujudnya daya 

saing produk 
berstandar di 
pasar domestik 
dan global 

1. Persentase pertumbuhan 
ekspor produk nasional 
yang didukung SNI, 
laboratorium, lembaga 
sertifikasi dan metrologi 
(Standar Nasional Satuan 
Ukuran). 

2,5 % 9,03 % 361,2 % 

2. Persentase pertumbuhan 
produk ber-SNI di pasar 
retail dalam negeri. 

1 % 2,5 % 250 % 

3. Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
efektivitas sistem 
Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian. 

4,40 Nilai 4,07 Nilai 92,5 % 

Rata-rata capaian Sasaran 1   100 % 

Internal Process Perspectives 
2. Meningkatnya 

Kapasitas dan 
Kualitas 
Pengelolaan 
Standar Nasional 
Satuan Ukuran 

4. Jumlah sertifikat kalibrasi 
yang tertelusur ke Standar 
Nasional Satuan Ukuran 
(SNSU) 

100.000 
sertifikat 

77.911 
sertifikat 77,91 % 

5. Jumlah kebijakan SNSU 6  
dokumen 

6 
dokumen 100 % 

 6. Jumlah kemampuan 
pengukuran dan kalibrasi 
yang dihasilkan dan 
diakui secara 

130 
Jenis 

layanan 

133 
Jenis 

layanan 
102 % 
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Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi % 
Capaian 

internasional 

 7. Jumlah lingkup 
kemampuan 
pengukuran dan kalibrasi 

126 
Jenis 

layanan 

126 
Jenis 

layanan 
100 % 

 Rata-rata capaian Sasaran 2    94,98 % 

Learning and Growth Perspectives 
3. Meningkatkan 

pengelolaan 
akuntabilitas 
kinerja dan sumber 
daya manusia 
yang profesional 

8. Tingkat kualitas 
akuntabilitas kinerja 
lingkup Deputi Bidang 
Standar Nasional Satuan 
Ukuran 

78,5 (BB) 
nilai 68,125 86,78 % 

9. Presentase penerapan 
budaya kerja lingkup 
Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran 

70 % 66,97 95,67 % 

Rata-rata capaian Sasaran 3   91,23 % 
Rata-rata capaian Tahun 2019   95,40 % 

 

Dari sembilan (9) indikator kinerja di Deputi Bidang Standar Nasional 
Satuan Ukuran, tiga indikator mencapai target, dua indikator melebihi target 
dan empat indikator belum mencapai target. Rata-rata capaian Deputi 
Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran di tahun 2019 adalah sebesar 95,40 
% yang berarti dapat terpenuhi dengan baik. Untuk indikator kinerja yang 
capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan evaluasi dan membuat 
langkah-langkah untuk perbaikan. 
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S 

BAB I                 PENDAHULUAN 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun 
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah 
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan 
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi 
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan 
Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputi Bidang Standar Nasional 
Satuan Ukuran, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan 
Standardisasi Nasional (BSN).  

Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran memberikan 
kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan 
Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran merupakan bahan 
masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN tahun 2019. 

I.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional 
Satuan Ukuran adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik 
atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam 
rangka mencapai visi dan misi BSN, dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 
untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan 
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan 
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan 
kinerja Unit Kerja. 
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I.3  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas 
Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar 
nasional satuan ukuran. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran   menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional 
satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran 
pengukuran; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional 
satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran 
pengukuran; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar 
nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem 
ketertelusuran pengukuran; 

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

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. 
 

Struktur Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dapat dilihat 
pada gambar I.1. 
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Gambar I.1 
Struktur Organisasi Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 

 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Deputi Bidang Standar Nasional 
Satuan Ukuran memiliki tata kerja yang didukung oleh oleh dua (2) Unit Kerja 
Eselon II sebagai berikut: 
 

1. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan 
Biologi 
 
Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan 
Biologi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan 
kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional 
satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, 
radiasi, dan biologi. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, 
Direktorat SNSU MRB menyelenggarakan fungsi: 
 
1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar 

nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran 
massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; 
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2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar 
nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran 
massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; 

3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran 
pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan 
biologi; dan 

4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di 
bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem 
ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, 
serta radiasi dan biologi. 

 
2. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia. 

 
Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia 
mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban 
internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran 
dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia. Untuk 
menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Standar Nasional Satuan 
Ukuran Termoelektrik dan Kimia menyelenggarakan fungsi: 
 
1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar 

nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran 
suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;  

2.   penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar 
nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran 
suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikand an waktu, serta kimia 

3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran 
pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikandan waktu, 
serta kimia; dan 

4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di 
bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem 
ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, 
kelistrikan dan waktu, serta kimia. 
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I.4  SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai 
dengan 31 Desember 2019 Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak dua puluh 
dua (22) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:  

 

Tabel I.1 
Personel ASN Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 

	
	 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran juga diperkuat oleh sejumlah ASN pejabat fungsional 
peneliti di bawah Pusat Riset dan Pengembangan SDM sebanyak lima puluh 
enam (56) orang. 
	

I.5  PERAN STRATEGIS  

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan 
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Deputi 
Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu mengelola standar nasional 
satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran di bidang mekanika, 
radiasi, biologi, termoelektrik serta kimia. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan 
fungsinya Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran telah 
mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut 
yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. 

 

 

 

 

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah Orang > S1 S1 S2 S3 

1. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan 
Ukuran - - - 1 1 

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

1 6 1 1 9 

3. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran 
Termoelektrik dan Kimia 4 4 3 1 12 

 Jumlah 5 10 4 3 22 
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Tabel I.2 
Potensi dan Permasalahan Deputi Bidang Standar Nasional  

Satuan Ukuran 
 

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

1. Tersedianya sarana 
dan prasarana 
laboratorium kalibrasi 
dan instrumen standar 
nasional satuan ukuran 
yang dapat 
didiseminasikan 

1. Beberapa peralatan tidak 
dalam kondisi optimal untuk 
melakukan layanan 
diseminasi 

 

1. Perencanaan perbaikan dan 
peremajaan peralatan 

 

2. Pengguna layanan 
diseminasi SNSU yang 
telah menjadi 
pelanggan tetap 

2. Kurang optimalnya 
penanganan permintaan 
layanan sehingga banyak 
permintaan yang tidak 
tertangani 

2. Perbaikan sistem 
penanganan layanan 

3. Kebutuhan layanan 
kalibrasi dari 290 
laboratorium kalibrasi 
terakreditasi dan 
industr 

4. Kebutuhan nasional 
akan Certified 
Reference Material 
(CRM) sebagai 
sumber ketertelusuran 
pengukuran di 
bidang kimia. 

5. Kebutuhan nasional 
akan skema uj 
profisiensi untuk 
pengukuran kimia 

3. Kurang tersediaya 
peralatan laboratorium 

4. Beberapa peralatan 
laboratorium telah 
mengalami kerusakan 

5. Prasarana sistem 
pengkondisian udara (AC-
Central) belum bekerja 
secara optimal. 

6. Kurangnya tenaga teknisi 
untuk pelaksanaan layanan 

3. Berkoordinasi dengan Biro PKU 
untuk pengadaan peralatan 
dan perbaikan perlatan serta 
sistem pengkondisian udara 

4. Mengajukan usulan 
penambahan tenaga teknisi 
baik PNS maupun PPNPN. 
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BAB II               PERENCANAAN KINERJA 
 

 
II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi 

umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang 
Standar Nasional Satuan Ukuran  Tahun 2015-2019 adalah sebagai 
berikut.  

 
VISI 

 
”Terwujudnya pengelolaan standar nasional satuan ukuran 
Di bidang fisika, radiasi, kimia dan biologi yang andal untuk 

meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa” 
 
 

 MISI 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah 
satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan 
tugas dan fungsi Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, yang telah 
dirumuskan sebagai misi dari Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan standar nasional 
satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran 
pengukuran; 

2. meningkatkan dan melaksanakan pemenuhan kewajiban 
internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran 
fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;  

3. Mendiseminasikan ketertelusuran pengukuran di bidang fisika, radiasi, 
kimia dan biologi kepada labratorium kalibrasi, laboratorium 
pengujian, produsen bahan acuan dan penyelenggara uji profisensi.  
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II.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  merupakan  sesuatu  apa  yang  akan  dicapai  atau  
dihasilkan  dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan 
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan  
perumusan  sasaran,  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  dalam rangka  
merealisasi  misi.  Tujuan  yang  dirumuskan  berfungsi  juga  untuk mengukur 
sejauh  mana  visi  dan  misi  Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
telah  dicapai  mengingat  tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi 
organisasi. 

Rumusan tujuan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
adalah sebagai berikut: 

TUJUAN 

Dalam rangka mewujudkan visi dan pelaksanaan misi BSN 2015 – 2019, 
telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran di akhir periode 2015 – 2019 adalah terwujudnya 
daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global, dengan 
indikator sebagai berikut: 

1. persentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, 
laboratorium, lembaga sertifikasi dan metrologi (Standar Nasional Satuan 
Ukuran). 

2. persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri; 

3. indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas sistem standardisasi dan 
penilaian kesesuaian. 

 
Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Deputi Bidang 

Standar Nasional Satuan Ukuran selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Deputi 
Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dituntut agar dapat mengikuti 
perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan 
kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, 
pencapaian kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran harus 
dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator 
kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja 
outcome. Pada tahun 2019, sasaran Deputi Bidang Standar Nasional Satuan 
Ukuran telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan 
berkelanjutan.  
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Berikut sasaran Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

SASARAN 
 

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai 
upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:  
 
1. Terdapat 100.000 sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SNSU 
2. Tersedianya enam (6) kebijakan standar nasional satuan ukuran 
3. Diperolehnya kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan 

diakui secara internasional untuk bidang termoelektrik dan kimia 
sebanyak 130 jenis layanan. 

4. Tersedianya 126 jenis layanan untuk lingkup kemampuan pengukuran 
dan kalibrasi. 

II.2  PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian 
Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja 
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian 
kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai 
keberhasilan organisasi pada akhir tahun.  

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran 
kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja 
Sasaran Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sehingga indikator 
kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut 
adalah Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.  
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                                               Tabel II.1 
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran        

Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target  
2019 

Customer Perspectives 

1. Terwujudnya daya 
saing produk 
berstandar di pasar 
domestik dan global 

1. Persentase pertumbuhan ekspor 
produk nasional yang didukung SNI, 
laboratorium, lembaga sertifikasi 
dan metrologi (Standar Nasional 
Satuan Ukuran). 

2,5 % 

2. Persentase pertumbuhan produk 
ber-SNI di pasar retail dalam negeri. 

1 % 

3. Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap efektivitas sistem 
Standardisasi dan Penilaian 
Kesesuaian. 

4,40 Nilai 

Internal Process Perspectives 

2. Meningkatkan 
kapasitas dan kualitas 
pengelolaan standar 
nasional satuan 
ukuran 

4. Jumlah sertifikat kalibrasi yang 
tertelusur ke SNSU. 

100.000 
sertifikat 

 5. Jumlah kebijakan SNSU 6 dokumen 

 6. Jumlah kemampuan pengukuran 
dan kalibrasi yang dihasilkan dan 
diakui secara internasional 

130  
jenis 

layanan 

 7. Jumlah lingkup kemampuan 
pengukuran dan kalibrasi 

126 
 jenis 

layanan 
Learning and Growth Perspectives 

3. Meningkatkan 
pengelolaan 
akuntabilitas kinerja 
dan sumber daya 
manusia yang 
profesional 

8. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja 
lingkup Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran 

78,5 (BB) 
Nilai 

9. Persentase penerapan budaya 
kerja lingkup Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran 

70 % 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran pada tahun 2019 menetapkan sebanyak sembilan 
(9) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan 
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.  

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi 
Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran melaksanakan dua (2) kegiatan 
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dalam satu (1) program. Adapun program dan kegiatan tersebut termasuk 
output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:     

 
Program: Pengembangan Standardisasi Nasional 
Pada Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, program tersebut 
dijalankan melalui kegiatan: 
 
1. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan  
     Biologi (4178) dengan output dari kegiatan ini (4178.001) adalah Standar   
     Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi. 
2. Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia   
    (4179) dengan output dari kegiatan ini (4179.001) adalah Standar Nasional     
    Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia.  
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A 

BAB III              AKUNTABILITAS KINERJA 
 

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi 
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan 
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. 

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran berkewajiban untuk 
melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan 
Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan 
selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan 
kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, 
Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran telah melaksanakan 
beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan 
fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan 
dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 
2019. 

III.1   CAPAIAN KINERJA 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai 
tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian 
tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. 
Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program 
dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada 
Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi 
Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran yang direncanakan dalam Tahun 
2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel III.1 

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran  
Tahun 2019 

 
Sasaran Indikator Kinerja Target  

2019 
Realisasi Capaian 

% 
Customer Perspectives 

1. Terwujudnya daya 
saing produk 
berstandar di pasar 
domestik dan global 

1. Persentase pertumbuhan ekspor 
produk nasional yang didukung SNI, 
laboratorium, lembaga sertifikasi dan 
metrologi (Standar Nasional Satuan 
Ukuran). 

2,5 % 9,03 % 361,2 % 

2. Persentase pertumbuhan produk ber-
SNI di pasar retail dalam negeri. 1 % 2,5 % 250 % 

3. Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap efektivitas sistem 
Standardisasi dan Penilaian 
Kesesuaian. 

4,40 Nilai 4,07 Nilai 92,5 % 

Internal Process Perspectives 

2. Meningkatkan 
kapasitas dan 
kualitas pengelolaan 
standar nasional 
satuan ukuran 

4. Jumlah sertifikat kalibrasi yang 
tertelusur ke SNSU. 

100.000 
sertifikat 

77.911 
sertifikat 77,91  % 

5. Jumlah kebijakan SNSU 6 
dokumen 

6 
dokumen 100 % 

6. Jumlah kemampuan pengukuran dan 
kalibrasi yang dihasilkan dan diakui 
secara internasional 

130 
jenis 

layanan 

133 
Jenis 

layanan 
102 % 

7. Jumlah lingkup kemampuan 
pengukuran dan kalibrasi 

126 
jenis 

layanan 

126 
Jenis 

layanan 
100 % 

Learning and Growth Perspectives 

3. Meningkatkan 
pengelolaan 
akuntabilitas kinerja 
dan sumber daya 
manusia yang 
profesional 

8. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja 
lingkup Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran 

78,5 (BB) 
Nilai 68,125 86,78 % 

9. Persentase penerapan budaya kerja 
lingkup Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran 

70 % 66,97 95,67 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi 
Standar Nasional Satuan Ukuran untuk masing-masing sasaran yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 
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Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

SASARAN 
1 

Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar 
domestik dan global 

 
Tabel III.2 

Capaian Kinerja Sasaran 1 

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019 
Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target % 
capaian 2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi %  

1. Persentase 
pertumbuhan ekspor 
produk nasional yang 
didukung SNI, 
laboratorium, lembaga 
sertifikasi dan metrologi 
(Standar Nasional 
Satuan Ukuran). 

% …. …. …. …. 

2,5  9,03  361,2  2,5  361,2  

2. Persentase 
pertumbuhan produk 
ber-SNI di pasar retail 
dalam negeri. 

% ….. ….. ….. ….. 

1  2,5  250  1  250  

3. Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
efektivitas sistem 
Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian. 

Nilai     

4,40  4,07  92,5  4,40  92,5  

Rata-rata capaian Sasaran 100 %   

 
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya 

daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global terdiri dari tiga 
(3) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata 
capaian sebesar 100 %. Detail penjelasan masing-masing capaian dari 3 
(tiga) buah indikator kinerja pada sasaran 1 ini dipaparkan dengan rinci 
pada bagian di bawah ini. 

 
1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, 

Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional 
Satuan Ukuran) 

Surat Keputusan Kepala BSN No. 201A/KEP/BSN/5/2019 TENTANG 
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI 
NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 
menetapkan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) BSN 
bertanggung jawab terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase 
pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, Laboratorium, 
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Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran). 
Parameter pengukuran IKU ini diperoleh dari persentase pertumbuhan ekspor 
produk nasional dan ditargetkan pada tahun 2019 tercapai nilai sebesar 
2,5%.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar III.1. Foto-foto kegiatan survei pengukuran persentase 
pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung infrastruktur mutu 

nasional 

Berdasarkan capaian dari indikator ini didapakan hasil bahwa rata-rata 
nilai peningkatan ekspor produk nasional adalah sebesar 9,03 %. Target dari 
indikator kinerja ini yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebesar 2,5 %. 
Hal ini berarti ketercapaian target dari indikator kinerja ini melampaui 100 %. 
Peningkatan nilai ekspor ini tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, salah 
satunya adalah penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK). 
Penerapan standardisasi dan penilaian kesesuian oleh industri, sebagian 
besar karena permintaan konsumen (buyer) ataupun regulasi negara tujuan 
ekspor. Standar dan penilaian mempunyai pengaruh dalam perdagangan 
ekspor, meskipun besaran nilai pengaruhnya belum diketahui, namun 
dinyatakan penerapan SPK mempermudah perdagangan dan 
meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan. 

Rekomendasi dari hasil penelitian adalah pengembangan SNI oleh 
Badan Standardisasi Nasional pada komoditi unggulan ekspor dilakukan 
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dengan mempertimbangkan aturan, regulasi, standar, dan skema penilaian 
kesesuaian di negara tujuan eskpor. BSN dan KAN melakukan kerjasama 
dalam bentuk saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil penialian 
kesesuaian dengan negara tujuan ekspor produk unggulan nasional, untuk 
menghindari adanya re-sertifikasi ataupun pengujian ulang atas produk 
ekspor. BSN memberikan informasi tentang penerapan SPK pada negara 
tujuan ekspor komoditi unggulan nasional, untuk mengurangi kemungkinan 
adanya hambatan teknis dalam aspek SPK. 

 
2. Persentase pertumbuhan produk ber-tanda SNI di pasar retail dalam 

negeri 
Untuk mengetahui efektifitas penggunaan produk bertanda SNI yang 

dijual di pasar ritel, maka dilaksanakan kegiatan penelitian untuk mendukung 
indicator kinerja BSN. Kegiatan penelitian yang dilakukan berupa survei yang 
menggambarkan aktivitas pertumbuhan jumlah produk bertanda SNI yang 
diual di pasar ritel. Outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
jumlah konsumsi produk bertanda SNI di masyarakat dapat diketahui. 
Mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu 
Negara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2. Foto-foto kegiatan survei pengukuran persentase 
pertumbuhan produk ber-tanda SNI 

Berdasarkan analisis dari hasil survey lapangan, pertumbuhan produk 
bertanda SNI di pasar ritel adalah sebesar 2,5 % (dari penelitian sebelumnya 
di tahun 2017). Sebagai pendukung hasil penelitian dilakukan pula analisis 
perhitungan pertumbuhan menggunakan data aplikasi Bang Beni. Dari 
aplikasi tersebut diperoleh besaran pertumbuhan yang cukup signifikan 
dengan nilai variasi sebesar (37~60) % tiap tahunnya. Peningkatan nilai 
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menunjukkan bahwa produk pasar ritel bertanda SNI mengalami 
pertumbuhan dari tahun-ketahun, sehingga hal ini menjadi bukti positif untuk 
pengembangan SNI yang ada di Indonesia. Meskipun demikian data dari 
website bang Beni perlu ditingkatkan akurasinya karena terdapat beberapa 
produk yang sama yang dimasukkan sebagai produk bertanda SNI yang 
dapat mengakibatkan jumlah produk bertanda SNI lebih banyak dari 
kenyataannya. 

 
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi 

dan Penilaian Kesesuaian 
Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan dalam 

pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, 
dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk memenuhi indikator kinerja 
yang terkait dengan mengukur efektivitas sistem SPK yang telah berjalan dari 
sudut pandang indeks kepuasan masyarakat (IKM).  

Pengambilan data primer kegiatan ini dilakukan melalui survei 
lapangan ke daerah terpilih yang telah bekerjasama dengan Kantor 
Layanan Teknis (KLT) BSN. Upaya lain yang dilakukan adalah penyebaran 
kuesioner kegiatan secara online. Adapun lokus penelitian dilakukan di 6 
(enam) kota yaitu Semarang, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Surabaya 
dan Yogyakarta. Jumlah total responden penelitian ini sebanyak 166 
responden. Parameter yang dituangkan dalam kuesioner kegiatan ini terdiri 
atas 3 bagian, yakni: 

A. Edukasi Dan Pemasyarakatan Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.  
B. Penerapan SNI Dan Penilaian Kesesuaian. Ruang lingkup 

kemampuan pengukuran di SNSU dapat memenuhi kebutuhan 
stakeholder 
Pada bagian ini terdapat materi pertanyaan terkait pengakuan 
secara internasional terhadap kemampuan sistem SPK (akreditasi, 
sertifikasi dan metrologi (SNSU)) untuk meningkatkan 
keberterimaan hasil produksi serta peran BSN dalam bidang SPK 
sudah memenuhi harapan bagi stakeholders dan pemangku 
kepentingan. 

C. Dukungan SPK Bagi Ekonomi Rakyat.  
 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei 
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 
nilai interpretasi IKM digambarkan secara detail sesuai dengan tabel di 
bawah ini: 
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Tabel III.3 Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

No Nilai  Interval Nilai Interval 
Konversi 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja Unit 
Pelayanan 

1 1,00 – 1,80 20,0-35,9 E 
Sangat tidak 
penting dan 

efektif 

2 1,80 – 2,60 36,0 - 51,9 D Tidak penting 
dan efektif 

3 2,60 – 3,40 52,0-67,9 C Cukup penting 
dan efektif 

4 3,40 - 4,20 68,0-83,9 B Penting dan 
efektif 

5 4,20 – 5,00 84,0-99,0 A 
Sangat 

penting dan 
efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.3. Foto-foto kegiatan survei pengukuran indeks kepuasan 
masyarakat 

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk mengukur efektivitas 
pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia 
dihitung berdasarkan jawaban responden yang telah mengisi kuesioner. 
Capaian dari indikator nilai IKM ini yang diperoleh adalah 4,07 dari target 
yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 4,40. Besar persentase 
ketercapaian dari indikator ini terhadap target adalah sebesar 92,5 %.  
Dari hasil kegiatan ini didapatkan fakta bahwa dari nilai yang 
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didapatkan ini masyarakat telah menilai penerapan SPK Sudah Efektif 
dan pengembangan SPK Penting untuk terus ditingkatkan.  

 

SASARAN 
2 

Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan 
standar nasional satuan ukuran 

 
 

Tabel III.4 
Capaian Kinerja Sasaran 2 

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019 
Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target % 
capaian 2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi %  

1. Jumlah sertifikat 
kalibrasi yang tertelusur 
ke SNSU. 

sertifikat …. …. …. …. 
100.000 77.911 77,91 100.000 77,91 

2. Jumlah kebijakan SNSU dokumen ….. ….. ….. ….. 
6 6 100 6 100 

3. Jumlah kemampuan 
pengukuran dan 
kalibrasi yang 
dihasilkan dan diakui 
secara internasional 

jenis 
layanan 

    

130 133 102 130 102 

4. Jumlah lingkup 
kemampuan 
pengukuran dan 
kalibrasi 

jenis 
layanan 

    

126 126 100 126 100 

Rata-rata capaian Sasaran 94,98   

 
 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan 
kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran terdiri 
dari empat (4) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja 
tersebut memperoleh rata-rata capaian sebesar 94,98 %, yang berarti 
bahwa target indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan 
baik, meskipun masih perlu ditingkatkan terutama untuk salah satu indikator 
yang memiliki capaian masih di bawah target. Berikut ini disampaikan rincian 
capaian indikator kinerja sasaran 2.  
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1. Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SNSU 
 

Salah satu peran dari Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
yang betanggungjawab dalam pengelolaan SNSU adalah menyediakan 
standar nasional dan menyebarluaskannya melalui kalibrasi ke layanan 
kalibrasi nasional. Dengan banyaknya kebutuhan kalibrasi nasional, 
dibutuhkan layanan kalibrasi nasional yang terdiri dari jaringan laboratorium 
kalibrasi industri dan komersial yang terkait atau tertelusur ke Deputi Bidang 
Standar Nasional Satuan Ukuran – BSN. Sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan 
oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran – BSN untuk 
laboratorium kalibrasi industi dan komersial nasional, akan menjadi referensi 
untuk ratusan bahkan ribuan sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh 
laboratorium-laboratorium kalibrasi tersebut. Dalam menjalankan hal 
tersebut, tentunya pengelola SNSU juga melakukan tugas tambahan dan 
penting, yaitu penyebaran keahlian dalam pengukuran dan kalibrasi 
melalui partisipasi para tenaga ahli dari Deputi Bidang Standar Nasional 
Satuan Ukuran dalam evaluasi kompetensi laboratorium kalibrasi.  
 

Pada tahun 2019, jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SNSU 
ditargetkan sejumlah 100.000 sertifikat yang ditetapkan berdasarkan data-
data yang diperoleh di tahun sebelumnya. Untuk realisasinya, tercatat 
sejumlah 77.911 sertifikat kalibrasi dari 76 laboratorium kalibrasi yang 
tertelusur ke SNSU di tahun 2019 ini. Dari data yang tercatat tersebut, 
capaian indikator kinerja ini masih berada di bawah target yaitu hanya 
sebesar 77,91 %. Namun demikian, secara riil di lapangan, Deputi Bidang 
Standar Nasional Satuan Ukuran optimis bahwa jumlah sertifikat kalibrasi 
yang tertelusur ke SNSU dapat memenuhi target yang ditetapkan, 
mengingat saat ini terdapat lebih dari 250 laboratorium kalibrasi di 
Indonesia. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran telah 
mengirimkan permintaan data sertifikat yang dikeluakan oleh masing-
masing laboratorium kalibrasi, dan diestimasikan bahwa baru satu per tiga 
laboratorium kalibrasi yang merespon permintaan tersebut. Kendala yang 
dihadapi dalam memperoleh data ini adalah banyaknya laboratorium 
kalibrasi yang belum merespon permintaan tersebut.  
 

Sebagai informasi tambahan mengenai jumlah sertifikat kalibrasi yang 
telah dikeluarkan oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, di 
tahun 2019 ini terdapat sejumlah 1.157 sertifikat kalibrasi yang diterbitkan, 
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar III.4. 
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Gambar III.4 Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan Deputi Bidang 

Standar Nasional Satuan Ukuran 
 
 

 
2. Jumlah kebijakan SNSU 
 

Jumlah kebijakan yang ditargetkan dihasilkan oleh Deputi Bidang 
Standar Nasional Satuan Ukuran di tahun 2019 adalah sejumlah 6 kebijakan. 
Sedangkan untuk reaslisasinya, sejumlah 6 kebijakan yang berhubungan 
dengan penetapan standar nasional satuan ukuran untuk bidang Kelistrikan 
dan Waktu, Suhu, Fotometri dan Radiometri, Massa dan turunannya, Akustik 
dan Vibrasi serta Panjang, telah dihasilkan. Dengan demikian, indikator 
kinerja jumlah kebijakan SNSU telah memenuhi target, 100%. Berikut ini 
adalah kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan oleh Deputi Bidang 
Standar Nasional Satuan Ukuran di tahun 2019 dan diterbitkan melalui 
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional: 

1. Keputusan Kepala Badan StandardlsasI Nasional Nomor 
643A/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran 
Kelistrlkan; 

2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
643B/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran 
Akustik dan Vlbrasi; 

3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
643C/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran 
Fotometri dan Radiometri; 

4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
643D/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran 
Massa dan Turunannya; 
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5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
643E/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran 
Panjang; dan 

6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 
643F/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu 
dan Turunannya. 

Kebijakan SNSU di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi serta 
Termoelektrik dan Kimia masih banyak diperlukan untuk membantu 
meningkatkan kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari 
infrastruktur metrologi nasional. Ke depan, kebijakan berupa pedoman 
pengukuran dan kalibrasi akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 
laboratorium kalibrasi terakreditasi. 

 
3. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui 

secara internasional 
 

Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi 
(Calibration Measurement Capability – CMC) merupakan jaminan atas 
kualitas output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh 
Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat SNSU 
Termoelektrik dan Kimia yang berada di bawah Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran. Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi 
diakuinya skema akreditasi dan pada gilirannya bagi diakuinya hasil 
pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan 
pengujian di Indonesia. Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang 
diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di 
pasar domestik dan pasar global. Pengakuan internasional atas CMC 
tersebut ditandai dengan tercantumnya jenis layanan tersebut dalam 
Appendix C pada CIPM MRA (perjanjian saling mengakui antarnegara 
anggota Konvensi Meter). 
 
Pada tahun 2019, jumlah pengakuan internasional untuk kemampuan 
pengukuran dan kalibrasi ditargetkan sejumlah 130 jenis layanan dan dapat 
terealisasi sejumlah 133 layanan. Target tersebut telah terpenuhi dengan nilai 
persentase capaian indikator kinerja sebesar 102%. Pada Direktorat SNSU 
Termoelektrik dan Kimia, terdapat kenaikan pengakuan internasional untuk 9 
lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi untuk bidang SNSU Waktu. 
Sedangkan pada DIrektorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi, belum 
terdapat penambahan lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi dari 
dua (2) rencana penambahan yang telah diajukan melalui Komite Teknis di 
Asia-Pacific Metrology Programme (APMP) sebagai organisasi metrologi 
regional yang berhak menilai pengajuan CMC. Hal tersebut disebabkan 
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karena proses penilaian yang memakan waktu cukup lama, sehingga usulan 
tersebut belum dapat disetujui pada tahun 2019. Sebagai jalan keluar, telah 
dilakukan komunikasi dengan mitra kerja di Komite Teknis APMP agar proses 
penilaian pengajuan CMC dapat menjadi lebih efisien. 
 

 
Gambar III.5 133 Pengakuan internasional atas CMC yang dimiliki 

 
 
4. Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi 

 
Layanan kalibrasi dan pengukuran yang terdapat di Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran, dilaksanakan berdasarkan jumlah lingkup 
kemampuan kalibrasi yang dimiliki oleh kedua direktorat yang berada di 
bawahnya. Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang 
ditargetkan di tahun 2019 ini adalah sebanyak 126 jenis layanan dan target 
tersebut terpenuhi dan terealisasi 100%. Lingkup kemampuan kalibrasi yang 
dimiliki oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran diperlihatkan 
pada Gambar III.6.  
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Gambar III.6 Jumlah lingkup layanan pengukuran dan kalibrasi  

 
 

 

SASARAN 
3 

Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan 
sumber daya manusia yang profesional 

 

Tabel III.5 
Capaian Kinerja Sasaran 3 

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019 
Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target % 
capaian 2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi %  

1. Tingkat kualitas 
akuntabilitas kinerja 
lingkup Deputi Bidang 
Standar Nasional Satuan 
Ukuran 

(BB) 

Nilai 

…. …. …. …. 

78,5  68,125 86,78  78,5  86,78  

2. Persentase penerapan 
budaya kerja lingkup 
Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran 

% 

….. ….. ….. ….. 

70  66,97 95,67  70  95,67  

Rata-rata capaian Sasaran 91,23    

 
 
Terdapat dua (2) buah indikator kinerja terkait sasaran mengenai 
pengelolaan akuntabilitas kinerja dan sumber daya manusia yang 
professional di Badan Standardisasi Nasional. Nilai rata-rata capaian sasaran 
yang diperoleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah 
sebesar 91,23%. Penjelasan rinci mengenai capaian untuk masing-masing 
indikator kinerja disampaikan pada bagian di bawah ini.  
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1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Standar Nasional  
        Satuan Ukuran 

Untuk mendukung tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN perlu 
didukung oleh seluruh unit kerja di bawahnya. Untuk itu, mulai tahun 2018 
setiap unit kerja eselon I juga dilakukan penilaian tingkat kualitas akuntabilitas 
kinerja oleh Inspektorat BSN dengan mempergunakan Lembar Kerja Evaluasi 
AKIP berdasarkan kriteria Kemenpan RB. Mengingat pada tahun 2019 struktur 
organisasi BSN mengalami perubahan, maka penilaian Evaluasi AKIP pada 
bulan Juni 2019 masih menilai unit organisasi struktur organisasi lama.  

Untuk kepentingan pengukuran capaian indikator kinerja tingkat 
kualitas akuntabilitas kinerja tingkat eselon I pada tahun 2019 menggunakan 
nilai evaluasi AKIP BSN. Pada Tahun 2019 realisasi tingkat kualitas akuntabilitas 
kinerja BSN mendapatkan nilai 68,125 (B), sehingga capaian kinerja Deputi 
Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sebesar 86,78%. 

 
Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain Renstra belum 

direviu menyesuaikan dengan perubahan organisasi BSN, hasil pengukuran 
kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan 
punishment, dan laporan kinerja belum menonjolkan informasi mengenai 
analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan kinerja selain yang telah 
ditetapkan di perjanjian kinerja. 

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada tahun 
2019 telah dilakukan Reviu Renstra BSN 2015-2019 sesuai organisasi baru, 
merumuskan Indikator Kinerja Utama BSN untuk periode tahun 2020-2024 dan 
telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada akhir tahun 2019, serta 
akan digunakan Aplikasi E-Performance untuk memonitor capaian kinerja. 
	

2. Persentase penerapan budaya kerja lingkup Deputi Bidang Standar 
Nasional Satuan Ukuran 

 
Budaya kerja merupakan salah satu elemen kunci pengelolaan 

sumber daya manusia aparatur yang menentukan keberhasilan dan 
ketidakberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu perlu dipikirkan 
bagaimana pegawai dapat menerapkan budaya kerja dengan baik agar 
dapat melaksanakan visi dan misi sesuai dengan target organisasi yang 
diinginkan. Untuk mengukur tingkat penerapan budaya kerja di lingkup BSN, 
maka mulai tahun 2019 dilakukan penilaian penerapan budaya kerja di 
seluruh unit kerja BSN.  

Pengukuran budaya kerja dimulai dengan mensosialisasikan nilai 
organisasi BSN dan perilakunya yang telah ditetapkan berdasarkan 
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Keputusan Kepala BSN No. 395/KEP/BSN/9/2019 tentang Nilai Organisasi 
badan Standardisasi Nasional. 

 

 
Gambar III.7 Nilai Organisasi BSN 

 

Untuk tahun 2019 pengukuran penerapan budaya masih dalam fase 
sosialisasi dan dilakukan kepada seluruh unit kerja eselon 2 di BSN oleh pihak 
ke-3 yang independen. Interview dilakukan terhadap unsur Leader, Agent of 
Change, dan insan di setiap unit kerja secara random.  

Dalam pengukuran fase 1 ini, penilaian dilaksanakan 2 tahap. Setiap 
tahap dihasilkan nilai penerapan budaya per unit kerja. Nilai yang 
digunakan dalam capaian indikator kinerja penerapan budaya kerja adalah 
nilai tahap yang terakhir atau tahap kedua dari Fase 1 ini.  

 

Gambar III.8 Program Penerapan Budaya Kerja BSN 
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Berdasarkan hasil penilaian penerapan budaya kerja yang dilakukan 
oleh pihak ketiga untuk fase 1, realisasi penerapan budaya kerja di Deputi 
Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah 66,97 sehingga capaian 
kinerjanya sebesar 95,67 % (dari target 70%). 

Secara umum, pada penilaian tahap 1, nilai yang diperoleh lebih 
tinggi (76,75) dibandingkan dengan penilaian pada tahap ke-2 yang terjadi 
penurunan (66,97). Hal ini menggambarkan inkosistensi penerapan budaya 
belum menjadi behavior. Tingginya nilai pada tahap 1 juga dikarenakan 
pelaksanaan survei sudah terinformasikan/tidak mendadak, sedangkan 
survei tahap kedua relatif tidak terduga. Perubahan/inkonsistensi penerapan 
budaya merupakan hal yang wajar, untuk itu dibutuhkan culture organisasi 
untuk menjaga arah perilaku insan/pegawai agar tetap terjaga. 

Mengingat penilaian penerapan budaya kerja tahun 2019 ini masih 
tahap awal, maka hasil penilaiannya belum sepenuhnya maksimal. Sebagai 
tindak lanjut telah diberikan clinic dan permak kepada unit kerja yang 
penilaian penerapan budaya kerja peringkat lima terbawah, diharapkan 
nantinya pada penilaian tahap ke 2 terjadi peningkatan.    
 

III.2  REALISASI ANGGARAN   

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 
2018, pagu anggaran TA 2019 Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
sesuai revisi terakhir adalah sebesar Rp. 3.850.662.000,- dengan realisasi 
anggaran sebesar Rp. 3.534.134.644,- atau 91,78 %.  

Pagu dan realisasi anggaran Deputi Bidang Standar Nasional Satuan 
Ukuran TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel III.6 

Pagu dan Realisasi Anggaran  
Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran TA. 2019  

Dalam rupiah 

Kode Kegiatan/Output/Komponen 2019 % Pagu Realisasi 

4178 Peningkatan SNSU Mekanika, 
Radiasi, dan Biologi 

2.023.491.000 1.834.383.411 90.65 

4179 Peningkatan Standar Nasional 
Satuan Ukuran Termoelektrik dan 
Kimia 

1.827.171.000 1.699.751.233 93.03 

 Jumlah 3.850.662.000 3.534.134.644 91,78 
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Realisasi anggaran Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 

belum tercapai sesuai target. Salah satu faktor utama adalah struktur 
anggaran yang belum sesuai dengan sifat kegiatan pada Direktorat SNSU 
MRB dan TK yang khas dan agak berbeda dengan unit kerja lain di BSN, 
sedangkan anggaran tersebut disusun mengikuti pola anggaran BSN pada 
umumnya. Salah satunya adalah anggaran rapat dan biaya honor 
narasumber yang sebelumnya jarang dilakukan di Puslit Metrologi LIPI. 
Beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak terlaksana di 
antaranya kalibrasi eksternal (ke NMI di negara lain) dan pengadaan bahan 
laboratorium. Kalibrasi eksternal tidak semuanya terlaksana karena 
menyangkut kesanggupan NMI yang dituju. Sedangkan pengadaan bahan 
laboratorium terkendala oleh rumitnya proses pengadaan barang yang 
sebagian perlu diimpor. 
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L 

BAB IV              PENUTUP 
 

 

aporan Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian 
kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2019 
dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 
Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Berdasarkan hasil 

pengukuran capaian kinerja kegiatan Deputi Bidang Standar Nasional 
Satuan Ukuran Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana 
dengan baik sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja dengan rata-rata 
capaian keseluruhan dari ketiga sasaran sebesar 95,40 %.  

 Peningkatan kinerja serta peran dari Deputi Bidang Nasional Standar 
Ukuran dalam pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dapat dilakukan 
dengan melakukan langkah-langkah perbaikan diantaranya peningkatan 
sarana dan prasarana laboratorium, penambahan SDM dan perbaikan 
sistem layanan melalui penerapan sistem layanan online.  
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LAMPIRAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 
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