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   KATA PENGANTAR 
 

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan 

komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi 

persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi 

dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. 

Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat 

Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi 

(SNSU MRB) Tahun 2021 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan 

penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan. 

Laporan Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja 

tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 telah mengacu kepada 

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, dan Surat Keputusan 

Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, 

serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024. 

Laporan Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 ini diharapkan dapat 

menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan 

peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di 

masa yang akan datang. 

 

Tangerang Selatan, 20 Januari 2022 

Direktorat SNSU MRB 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Direktorat SNSU MRB memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban 

internasional di bidang pengelolaan standar nasionsd satuan ukuran dan sistem 

ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat SNSU MRB telah 

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) 

indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan 

pelaksanaan Program Dukungan Manajemen/ Program Standardisasi Nasional yang 

diamanatkan kepada Direktorat SNSU MRB. 

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 

menurut Sasaran: 

 

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2021 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi 
% 

Capaian*) 

1. Meningkatnya 

ketertelusuran 

pengukuran 

nasional 

mekanika, radiasi 

dan biologi ke 

sistem 

Internasional 

1. Jumlah kemampuan 

pengukuran dan kalibrasi di 

bidang mekanika, radiasi, 

dan biologi yang 

mendapat pengakuan 

global 

63 CMC 68 CMC 107,94 % 

 2. Persentase kemampuan 

pengukuran dan kalibrasi di 

bidang Mekanika, Radiasi 

dan Biologi yang 

mendapatkan pengakuan 

global 

24,90 % 26,88 % 107,95 % 

2. Meningkatnya 

kualitas kebijakan 

standar nasional 

satuan ukuran 

mekanika, radiasi 

dan biologi 

3. Persentase kebijakan SNSU 

Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi yang dijadikan 

acuan nasional 

 

85 % 85 % 100  
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Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi 
% 

Capaian*) 

berbasis 

penelitian dan 

pengkajian 

3. Meningkatnya 

layanan 

ketertelusuran 

pengukuran di 

bidang mekanika, 

radiasi dan 

biologi 

4. Jumlah layanan 

kemetrologian di bidang 

Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi 

 

637 

Sertifikat 

748 

Sertifikat 

117,43 % 

 5. Persentase alat standar 

kalibrasi di bidang 

Mekanika, Radiasi dan 

Biologi pada laboratorium 

kalibrasi yang tertelusur ke 

SNSU 

75,80 % 75,80 % 100 % 

4. Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

anggaran 

6. Persentase realisasi 

anggaran Direktorat 

Standar Nasional Satuan 

Ukuran Mekanika, Radiasi 

dan Biologi 

≥97 % 96,59 % 99,58 % 

 

Rata-rata capaian Tahun 2021   104,43 % 

 

Dari 6 (enam) indikator kinerja di Direktorat SNSU MRB, 2 (dua) indikator kinerja 

mencapai target yang ditetapkan, 3 (tiga) indikator kinerja melebihi target yang 

ditetapkan dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target.  

Indikator kinerja nomor 1, 2 dan 4 telah terlampaui dengan capaian di atas 

100 %, untuk indikator kinerja nomor 3 dan 5 sesuai dengan target yang ditetapkan 

yaitu 100 %, sedangkan untuk indikator kinerja nomor 6 belum mencapai target.  

Indikator kinerja nomor 1 dan 2 dapat terealisasi melebihi target karena 

terdapat penambahan 6 CMC di appendix C dari lingkup tekanan dan gaya pada 

tahun 2021. Untuk indikator nomor 3 terealisasi sesuai dengan target yaitu 100 %, hasil 

ini diperoleh dari survey penggunaan panduan kalibrasi yang telah dibuat oleh 

Direktorat SNSU MRB pada tahun 2020 sebagai acuan oleh laboratorium kalibrasi.  

Indikator kinerja nomor 4 dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan 

karena banyaknya permintaan kalibrasi/pengukuran dan adanya peningkatan 
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kinerja dari seluruh personal laboratorium, serta dukungan aplikasi layanan kalibrasi 

dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui sparta.bsn.go.id.  

Untuk indikator nomor 5 terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, 

hasil ini diperoleh berdasarkan survey terhadap laboratorium kalibrasi yang 

peralatan standarnya tertelusur ke SNSU. Namun, dengan adanya perpindahan 

personel laboratorium (peneliti) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 

tahun 2022, khususnya capaian terkait layanan kemetrologian akan terkena 

dampak. Oleh karena itu, Direktorat SNSU MRB perlu mengambil langkah-langkah 

berupa percepatan kompetensi khususnya bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 

yang baru masuk, ataupun bagi personel yang dipindahtugaskan untuk mengisi 

kekosongan personel laboratorium akibat perpindahan personel ke BRIN.  

Sedangkan untuk indikator nomor 6 belum terealisasi sesuai target yang 

ditetapkan, hal ini dikarenakan beberapa kegiatan seperti pengadaan peralatan 

laboratorium belum terlaksana sesuai target. 

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2021 Direktorat 

SNSU MRB mengelola pagu awal sebesar Rp. 1.450.851.000 dan pagu telah direvisi 

sampai di akhir tahun 2021 menjadi Rp. 1.280.779.000 dengan realisasi sebesar Rp 

1.249.988.072 atau mencapai 96,59 %.   

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2021 telah dilakukan 

pemanfaatan layanan pelanggan berbasis web yaitu SPARTA yang memudahkan 

pelanggan melakukan pendaftaran dan pemantauan pelaksanaan kegiatan 

kalibrasi dan mengurangi penggunaan kertas dalam laporan kalibrasi dan 

penerbitan e-sertifikat (menggunakan tanda tangan elektronik). 

 

 

 



 

 
2021| Laporan Kinerja Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi 6 

 

 

   DAFTAR ISI 
 

 

Halaman Cover   1 

Kata Pengantar   2 

Ringkasan Eksekutif   3 

Daftar Isi   5 

 

BAB I PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang   7 

I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi   7 

I.3 Sumber Daya Manusia   9 

I.4 Peran Strategis   9 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

II.1  Perencanaan Strategis   11 

II.1.1 Visi dan Misi   11 

II.1.2 Tujuan dan Sasaran   13 

II.2  Perjanjian Kinerja   15 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

III.1 Capaian Kinerja   18 

III.2 Capaian Kegiatan   30 

III.3 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja  31 

III.4 Realisasi Anggaran   33 

BAB IV PENUTUP  

Penutup   35 

 

LAMPIRAN 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 



 

 
2021| Laporan Kinerja Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi 7 

 

 

BAB I  PENDAHULUAN 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan 

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam 

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 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 Direktorat SNSU MRB, sebagai salah 

satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).  

Capaian kinerja Direktorat SNSU MRB memberikan kontribusi khususnya pada kinerja 

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dan secara keseluruhan terhadap 

BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat SNSU MRB merupakan 

bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 

2021. 

I.2  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat SNSU MRB  

adalah 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 akustik dan vibrasi, massa, 

panjang, serta radiasi dan biologi. 

S
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2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional 

satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran akustik dan vibrasi, massa, 

panjang, serta radiasi dan biologi. 

3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan 

standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran akustik dan 

vibrasi, massa, panjang, serta radiasi dan biologi; dan 

4. Penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang 

pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran 

pengukuran akustik dan vibrasi, massa, panjang, serta radiasi dan biologi. 

 

Struktur Direktorat SNSU MRB dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Bagan Struktur Organisasi 

 

Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat SNSU MRB 

 

Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada bulan Desember 2020, 

sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (yang 

selanjutnya berubah kembali berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional 

Nomor 29 Tahun 2021). Hal ini diikuti dengan transformasi pejabat struktural pada 

level eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.   
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I.3  SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 

Desember 2021, Direktorat SNSU MRB memiliki personel berstatus Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan rincian sesuai tabel 

berikut:  

Tabel I.1 

Personel ASN Direktorat SNSU MRB 

No Uraian 
 Jenjang Pendidikan Jumlah 

Orang > S1 S1 S2 S3 

1. 
Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi 
- - - 1 1 

2. 
Kelompok Substansi SNSU Akustik dan 

Vibrasi 
- - - - - 

3. Kelompok Substansi SNSU Massa 1 6 1 - 8 

4. Kelompok Substansi SNSU Panjang - 1 2 1 4 

5. 
Kelompok Substansi SNSU Radiasi dan 

Biologi 
- - 2 - 2 

 Jumlah 1 7 5 2 15 

 

 Satu personel pegawai di SNSU Massa memasuki purna bakti di tahun 2021 

sehingga pada akhir 2021 menjadi 14 personel. 

 Kegiatan harian Direktorat SNSU MRB juga dibantu oleh 14 peneliti metrologi 

dari Pusat Riset dan Pengembangan SDM, yaitu 5 orang di Kelompok Substansi SNSU 

Akustik dan Vibrasi 4 orang di Kelompok Substansi SNSU Massa, dan 5 orang di 

Kelompok Substansi SNSU Panjang. Di samping ASN, ada pula 1 pegawai berstatus 

PPNPN (pegawai pemerintah non-pegawai negeri) sebagai sekretaris Direktur SNSU 

MRB. 

I.4  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.  

Direktorat SNSU MRB mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu menyediakan ketertelusuran pengukuran dalam 
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kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk bidang pengukuran 

mekanika, radiasi, dan biologi berdasarkan rencana pembangunan nasional.   

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat SNSU MRB telah 

mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah 

dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. 

 

Tabel I.2 

Potensi dan Permasalahan Direktorat SNSU MRB 

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

1. Penyediaan infrastruktur pendukung untuk laboratorium SNSU Radiasi dan Biologi 

 

- Penyediaan prasarana dan 

sarana Gedung 

- Penyediaan SDM 

- Koordinasi dengan Biro PKUP 

untuk pengadaan Gedung 

dan alat 

- Koordinasi dengan Biro SDMOH 

- Berkoordinasi dengan 

stakeholder, kementerian/ 

lembaga terkait 

2. Penetapan Ruang lingkup laboratorium SNSU bidang Biologi 

 

Belum teridentifikasi ruang lingkup 1 

laboratorium SNSU bidang Radiasi dan 

Biologi 

Berkoordinasi dengan NMI yang 

memiliki ruang lingkup yang sama 

3. Peningkatan layanan kalibrasi baik secara kualitas maupun kuantitas 

 

- Prasarana berupa AC central 

- Beberapa peralatan standar 

rusak 

 

- Koordinasi dengan PKUP dan 

memonitor WAG sarana dan 

prasarana 

- Melakukan identifikasi 

kerusakan dan mengajukan 

pengadaan untuk 

penggantian alat standar 

yang rusak 

- Aktif dalam menyempurnakan 

sistem online untuk 

pendaftaran kalibrasi SPARTA 

4. Pengembangan kemampuan melalui kerjasama dengan lembaga metrologi luar negeri 

 

- Masih mewabahnya pandemik 

COVID 19 

- Membutuhkan sponsor pelatihan 

dan kerjasama 

- Mencari kerjasama dengan 

luar negeri 

- Pelatihan online 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 

II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi 

adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus 

bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh 

Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam 

mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, 

Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik 

Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus 

selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana 

yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

VISI 

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan 

Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk 

Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” 

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua 

upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor 

pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian 

secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia 

terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta 

dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan 

Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) 

tahun (2020-2024) yaitu:  

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.  

B
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2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.  

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.  

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.  

5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.  

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.  

7. Perlindungan bagi segenap bangasa dan memberikan rasa aman pada seluruh 

warga.  

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.  

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.  

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi 

secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang 

Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi 

Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:  

MISI 

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui 

Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian” 

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :  

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif 

terhadap perubahan,  

2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

secara komprehensif dan menyeluruh,  

3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi 

pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global. 

4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran 

pengukuran nasional ke Sistem Internasional.  

5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian 

kesesuaian berbasis modal manusia.  

6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional. 
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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 telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan 

berdasarkan visi dan misi organisasi.  

Tujuan Direktorat SNSU MRB mengacu pada tujuan pada Renstra Direktorat 

SNSU MRB Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah 

sebagai berikut:  

TUJUAN 
Tujuan Indikator Tujuan 

Terwujudnya produk 

Indonesia 

terstandardisasi 

nasional dan 

berdaya saing 

global 

1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima 

negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 

20%.  

2. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang 

mendapatkan pengakuan global sebesar 79 

kemampuan pengukuran.  

3. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi 

yang mendapatkan pengakuan global sebesar 30.7%.  

4. Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan 

nasional sebesar 100%. 

5.  Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium 

kalibrasi yang tertelusur ke SNSU sebesar 79%. 

6.  Jumlah layanan kemetrologian di bidang Mekanika 

Radiasi dan Biologi 

 

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat SNSU MRB selaku 

Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat SNSU MRB dituntut agar dapat mengikuti 

perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, 

produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja 

Direktorat SNSU MRB harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran 

strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output 

dan kinerja outcome.  
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Sasaran Direktorat SNSU MRB mengacu pada sasaran yang tertuang dalam 

Renstra Direktorat SNSU MRB Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di 

lingkungan BSN adalah sebagai berikut: 

SASARAN 

Sasaran Direktorat SNSU MRB sesuai Renstra Direktorat SNSU MRB Tahun 2020-

2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat SNSU MRB. 

 

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1. Meningkatnya 

ketertelusuran 

pengukuran nasional 

mekanika, radiasi dan 

biologi ke sistem 

Internasional 

1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di 

bidang mekanika, radiasi, dan biologi yang 

mendapat pengakuan global 

 2. Persentase kemampuan pengukuran dan 

kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi 

yang mendapatkan pengakuan global 

2. Meningkatnya kualitas 

kebijakan standar 

nasional satuan ukuran 

mekanika, radiasi dan 

biologi berbasis 

penelitian dan 

pengkajian 

3. Persentase kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi, 

dan Biologi yang dijadikan acuan nasional 

 

3. Meningkatnya layanan 

ketertelusuran 

pengukuran di bidang 

mekanika, radiasi dan 

biologi 

4. Jumlah layanan kemetrologian di bidang 

Mekanika, Radiasi, dan Biologi 

 

 5. Persentase alat standar kalibrasi di bidang 

Mekanika, Radiasi dan Biologi pada 

laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU 

4. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan anggaran 

6. Persentase realisasi anggaran Direktorat Standar 

Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan 

Biologi 

 

 



 

 
2021| Laporan Kinerja Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi 15 

 

 

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.  

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 yang telah 

selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat SNSU MRB berdasarkan 

sasaran, indikator kinerja dan target.  

Tabel II.1 

Perjanjian Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target 

2021 

1. Meningkatnya 

ketertelusuran 

pengukuran nasional 

mekanika, radiasi dan 

biologi ke sistem 

Internasional 

1. Jumlah kemampuan 

pengukuran dan kalibrasi di 

bidang mekanika, radiasi, dan 

biologi yang mendapat 

pengakuan global 

63 CMC 

 

2. Persentase kemampuan 

pengukuran dan kalibrasi di 

bidang Mekanika, Radiasi dan 

Biologi yang mendapatkan 

pengakuan global 

24,90 % 

2. Meningkatnya kualitas 

kebijakan standar 

nasional satuan 

ukuran mekanika, 

radiasi dan biologi 

berbasis penelitian 

dan pengkajian 

3. Persentase kebijakan SNSU 

Mekanika, Radiasi, dan Biologi 

yang dijadikan acuan nasional 

85 % 

3. Meningkatnya layanan 

ketertelusuran 

pengukuran di bidang 

mekanika, radiasi dan 

biologi 

4. Jumlah layanan kemetrologian 

di bidang Mekanika, Radiasi, 

dan Biologi 

637 Sertifikat 

 5. Persentase alat standar kalibrasi 

di bidang Mekanika, Radiasi 

dan Biologi pada laboratorium 

kalibrasi yang tertelusur ke SNSU 

75,80 % 
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Sasaran Indikator Kinerja 
Target 

2021 

4. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan 

anggaran 

6. Persentase realisasi anggaran 

Direktorat Standar Nasional 

Satuan Ukuran Mekanika, 

Radiasi dan Biologi 

≥97 % 

 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat SNSU MRB pada 

tahun 2021 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran 

memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau 

kegagalan pada setiap pelaksanaannya.  

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat SNSU MRB 

melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 6 (enam) program. Adapun keseluruhan 

program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan 

adalah sebagai berikut:     

 

A.  Program Standardisasi Nasional melalui: 

1. Kegiatan:  Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran yang terdiri dari: 

▪ Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria  

⮚ Rincian Output (RO): Skema SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi  

▪ Akreditasi Produk  

⮚ Rincian Output (RO): Akreditasi Layanan Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi, 

dan Biologi   

▪ Penyidikan dan Pengujian Peralatan  

⮚ Rincian Output (RO): Penyidikan dan Pengujian SNSU Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi  

▪ Konferensi dan Event 

⮚ Rincian Output (RO): Sidang Umum BIPM – MRB 

⮚ Rincian Output (RO): Sidang Umum APMP – MRB 

⮚ Rincian Output (RO): Sidang Umum EGM 

▪ Sarana Bidang Industri dan Perdagangan  

⮚ Rincian Output (RO): Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika 
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⮚ Rincian Output (RO): Peralatan Laboratorium SNSU Biologi 

▪ Forum  

⮚ Rincian Output (RO): Sidang Komisi Teknis APMP MRB 

⮚ Rincian Output (RO): Sidang Komisi Metrologi SMIIC - MRB 
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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. 

Direktorat SNSU MRB 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, Direktorat SNSU MRB telah melaksanakan beberapa 

aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan 

Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021. 

 

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. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi 

presiden, 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 Direktorat SNSU MRB yang direncanakan dalam 

Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut. 

A
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Tabel III.1 

Pencapaian Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi 
% 

Capaian 
1. Meningkatnya 

ketertelusuran 

pengukuran nasional 

mekanika, radiasi 

dan biologi ke sistem 

Internasional 

1. Jumlah kemampuan 

pengukuran dan kalibrasi 

di bidang mekanika, 

radiasi, dan biologi yang 

mendapat pengakuan 

global 

63 CMC 68 CMC 107,94 % 

 

2. Persentase kemampuan 

pengukuran dan kalibrasi 

di bidang Mekanika, 

Radiasi dan Biologi yang 

mendapatkan pengakuan 

global 

24,90 % 26,88 % 107,95 % 

2. Meningkatnya 

kualitas kebijakan 

standar nasional 

satuan ukuran 

mekanika, radiasi 

dan biologi berbasis 

penelitian dan 

pengkajian 

3. Persentase kebijakan SNSU 

Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi yang dijadikan 

acuan nasional 

85 % 85 % 100  
 

3. Meningkatnya 

layanan 

ketertelusuran 

pengukuran di 

bidang mekanika, 

radiasi dan biologi 

4. Jumlah layanan 

kemetrologian di bidang 

Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi 

637 

Sertifikat 

748 

Sertifikat 

117,43 % 

 

5. Persentase alat standar 

kalibrasi di bidang 

Mekanika, Radiasi dan 

Biologi pada laboratorium 

kalibrasi yang tertelusur ke 

SNSU 

75,80 % 75,80 % 100 % 

4. Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 

anggaran 

6. Persentase realisasi 

anggaran Direktorat 

Standar Nasional Satuan 

Ukuran Mekanika, Radiasi 

dan Biologi 

≥97 % 96,59 % 99,58 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat SNSU 

MRB untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.  
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SASARAN 

1 

Meningkatnya Ketertulusuran Pengukuran Nasional Mekanika, 

Radiasi dan Biologi ke Sistem Internasional 

 

Tabel III.2 

Capaian Kinerja Sasaran 1 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi 
Capaian 2021 

Capaian Renstra s.d 

2024 (kumulatif) 

2020 Target  Realiasi % *) 
Target 

2024 

% 

capaian 

1.  Jumlah 

kemampuan 

pengukuran dan 

kalibrasi di bidang 

mekanika, radiasi, 

dan biologi yang 

mendapat 

pengakuan global 

CMC 62 CMC 63 CMC 68 CMC 107,94 % 79 CMC 86,08 % 

2. Persentase 

kemampuan 

pengukuran dan 

kalibrasi di bidang 

Mekanika, Radiasi 

dan Biologi yang 

mendapatkan 

pengakuan global 

Persen  21 % 24,80 % 26,88 % 107,95 % 30,70 % 87,56 % 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya 

Ketertulusuran Pengukuran Nasional Mekanika, Radiasi dan Biologi ke Sistem 

Internasional terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator 

kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 107,95 %. Berikut disampaikan rincian 

capaian indikator kinerja sasaran 1. 

 

1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, dan 

biologi yang mendapat pengakuan global  

 

Analisa Capaian Kinerja 

Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi 

merupakan jaminan atas kualitas output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang 

dihasilkan oleh Direktorat SNSU MRB sebagai lembaga metrologi nasional (National 

Metrology Institute, NMI) di Indonesia (bersama-sama dengan Direktorat SNSU 

Termoelektrik dan Kimia). Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakuinya 
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skema akreditasi dan 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.  

Pada indikator kinerja ini, perolehan jumlah pengakuan internasional atas 

kemampuan pengukuran dan kalibrasi dilakukan dengan menghitung jumlah 

akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran di bidang Mekanika, Radiasi, 

Biologi yang diakui secara global s.d. tahun berjalan. Pengakuan internasional atas 

CMC tersebut ditandai dengan tercantumnya jenis layanan tersebut dalam 

Appendix C pada CIPM MRA (perjanjian saling mengakui antarnegara anggota 

Konvensi Meter). Daftar CMC yang diakui secara internasional dapat dilihat di situs 

Key Comparison Database (KCDB) pada alamat http://kcdb.bipm.org. Jumlah CMC 

yang dikutip di sini merujuk ke jumlah baris yang tercantum di situs KCDB; suatu jenis 

pengukuran atau kalibrasi dapat ditampilkan dalam beberapa baris di tabel CMC 

KCDB, sesuai dengan rentang ukurnya. 

Pada tahun 2020, Direktorat SNSU MRB sudah memiliki 62 CMC, sehingga 

pada tahun 2021 menargetkan penambahan menjadi 63 CMC. Pada tahun 2021 

capaian yang diperoleh melampaui target, dari target 63 CMC menjadi 68 CMC, 

hal ini dikarenakan adanya penambahan CMC dari lingkup tekanan sebanyak 4 

buah CMC dan dari lingkup gaya sebanyak 2  CMC. Persentasi capaian yang 

diperoleh terhadap target pada tahun 2021 adalah sebesar 104,76 %. 

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra s.d tahun 

2024, capaian yang telah diperoleh hingga tahun 2021 adalah sebesar 86,08 % dari 

target tahun keseluruhan pada tahun 2024.   

 

 

 

http://kcdb.bipm.org/
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Sumber : https://www.bipm.org/kcdb/cmc/  
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2. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi 

dan Biologi yang mendapatkan pengakuan global   

 

Analisa Capaian Kinerja 

Indikator kinerja ini menggambarkan persentase CMC yang telah 

mendapatkan pengakuan internasional dibandingkan dengan seluruh kemampuan 

CMC yang telah dimiliki oleh Direktorat SNSU MRB.  

Pada tahun 2020, Direktorat SNSU MRB memiliki pengakuan internasional atas 

kemampuan pengukuran dan kalibrasi sebesar 24,10 % sehingga pada tahun 2021, 

menargetkan kenaikan pengakuan sebesar 24,80 %. Pada indikator kinerja ini, 

perhitungan dilakukan berdasarkan indeks pertumbuhan yaitu rasio perolehan 

pengakuan global tahun 2021 terhadap baselinenya di tahun 2020. Pada indikator 

kinerja ini, perolehan jumlah pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran 

dan kalibrasi dilakukan dengan cara membagi jumlah akumulatif kemampuan 

kalibrasi dan pengukuran yang diakui secara global s.d tahun berjalan (n) dengan 

jumlah akumulatif total kemampuan kalibrasi dan pengukuran.  

Pada tahun 2021, terdapat penambahan 6 CMC baru pada Direktorat SNSU 

MRB sehingga persentase capaian pengakuan internasional atas kemampuan 

pengukuran dan kalibrasi yang diperoleh melebihi target, dari target kenaikan 

pengakuan 24,80 % menjadi 26,88 %.  

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra s.d tahun 

2024, capaian yang telah diperoleh hingga tahun 2021 adalah sebesar 87,56 % dari 

target tahun keseluruhan pada tahun 2024.   

Dalam memenuhi pencapaian kinerja 1 dan 2, selain didukung oleh SDM 

Laboratorium SNSU Massa dari Direktorat SNSU MRB, tapi juga melibatkan SDM dari 

unit kerja Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Keuangan, Umum dan 

Pengadaan BSN. Efisiensi sumber daya juga dapat dilakukan secara efisien, 

dikarenakan pengiriman artefak dilakukan dengan menggunakan fasilitas ATA 

Carnet, sehingga terdapat efektivitas waktu di mana artefak dapat tiba di 

laboratorium lebih cepat dan tidak terdapat biaya tambahan (bea masuk barang). 
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SASARAN 

2 

Meningkatnya kualitas kebijakan standar nasional satuan 

ukuran mekanika, radiasi dan biologi berbasis penelitian dan 

pengkajian 

 

Tabel III.3 

Capaian Kinerja Sasaran 2 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 2021 
Capaian Renstra s.d 2024 

(kumulatif) 

2020 Target  Realiasi % *) 
Target 

2024 
% capaian 

1.  Persentase 

kebijakan SNSU 

Mekanika, Radiasi, 

dan Biologi yang 

dijadikan acuan 

nasional 

Persen  % 85 % 85 % 100 % 100 % 85 % 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas 

kebijakan standar nasional satuan ukuran mekanika, radiasi dan biologi berbasis 

penelitian dan pengkajian terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk 

indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan 

rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.  

 

Persentase kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang dijadikan acuan 

nasional  

 

Analisa Capaian Kinerja 

Capaian indikator kinerja di tahun 2021 tidak dapat secara langsung dibandingkan 

dengan indikator kinerja terkait di tahun 2020 karena adanya perbedaan cara 

perhitungan. Indikator kinerja ini menggambarkan persentase kebijakan SNSU 

Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang dijadikan acuan nasional. Hal ini berdasarkan 

pada persentase penggunaan kebijakan  SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang 

dibuat pada tahun 2020 dan dijadikan acuan nasional untuk laboratorium kalibrasi. 

Hasil yang dicapai pada indikator kinerja ini diperoleh dari survey laboratorium 

kalibrasi tentang penggunaan panduan kalibrasi yang telah dibuat oleh SNSU MRB 

pada tahun 2020. Jika hasil capaian pada tahun 2021 dibandingkan dengan 
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keseluruhan target renstra s.d tahun 2024, maka hasil yang diperoleh adalah sebesar 

85 %.   

Kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, 

Radiasi, dan Biologi di tahun 2020 ini adalah:  

1. Panduan Kalibrasi Mikrometer,  

2. Panduan Kalibrasi Kaliper, 

3. Panduan Kalibrasi Dial Gauge, 

4. Model Matematis dalam Pengukuran Dimensi, 

5. Panduan Kalibrasi Sound Level Meter, 

6. Panduan Kalibrasi Mikropipet. 

 

Penyusunan kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi: 

1. pemetaan kebutuhan kalibrasi 

2. penyusunan draft kebijakan melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) 

dengan mengundang praktisi dari laboratorium kalibrasi, asesor KAN, praktisi 

laboratorium pengujian, serta tim ahli dari SNSU 

3. sosialisasi draft dokumen kebijakan yang dilakukan melalui online webinar 

dengan mengundang stakeholder terkait.  

4. penyelesaian dokumen kebijakan menyesuaikan dengan masukan yang 

didapatkan pada tahap kedua dan ketiga. 

 

Selama pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen panduan ini tidak banyak 

hambatan yang dihadapi. Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 

merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan untuk 

melakukan koordinasi dan diskusi menjadi sangat terbatas, terutama perubahan 

kebiasaan dari pertemuan langsung ke bentuk pertemuan daring. Hambatan ini 

dapat diminimalkan dengan melakukan kegiatan secara daring dengan bantuan 

dari pihak PUSDATIN BSN dalam mempersiapkan semua kegiatan daring 

menggunakan aplikasi zoom meeting. 

Pada tahun 2021, Direktorat SNSU MRB menambah jumlah panduan kalibrasi yang 

telah disusun dan ditetapkan sebanyak 6 buah, yaitu: 

1. Panduan Pengunaan dan Perawatan Balok Ukur; 

2. Panduan Kalibrasi Balok Ukur; 

3. Panduan Kalibrasi Komparator Balok Ukur; 
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4. Panduan Kalibrasi Uniaxial Testing Machine; dan 

5. Panduan Kalibrasi Timbangan Elektronik. 

 

Gambar I. Lima Panduan Kalibrasi Tahun 2021 

 

Untuk menyusun panduan kalibrasi, Direktorat SNSU MRB juga melibatkan asesor KAN 

lingkup laboratorium kalibrasi dan juga Sekretariat KAN. Di samping itu, untuk 

melaksanakan survey terkait penggunaan panduan kalibrasi yang telah ditetapkan 

oleh Direktorat SNSU MRB, dilakukan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan 

Depiuti Bidang Akreditasi yaitu Direktorat Akreditasi Laboratorium dan Direktorat 

Sistem dan Harmonisasi Akreditasi. Survey kepada pengguna panduan kalibrasi 
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dilakukan secara on line, sehingga terdapat efisiensi biaya dikarenakan tidak 

diperlukan penggandaan dan pengiriman kuesioner secara fisik (hard copy) serta 

efisiensi waktu pelaksanaan survey. Analisis data hasil survey juga dapat dilakukan 

secara lebih cepat. 

 

SASARAN 

3 

Meningkatnya layanan ketertelusuran di bidang mekanika, 

radiasi dan biologi  

 

Tabel III.4 

Capaian Kinerja Sasaran 3 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 2021 
Capaian Renstra s.d 2024 

(kumulatif) 

2020 Target  Realiasi % *) 
Target 

2024 
% capaian 

1. Jumlah layanan 

kemetrologian di 

bidang Mekanika, 

Radiasi, dan 

Biologi 

Sertifikat 688 

Sertifikat 

637 

Sertifikat 

748 

Sertifikat 

117,43 % 652 

Sertifikat 

114,72 % 

2. Persentase alat 

standar kalibrasi di 

bidang Mekanika, 

Radiasi dan Biologi 

pada laboratorium 

kalibrasi yang 

tertelusur ke SNSU 

Persen 74,10 % 74,80 % 74,80  % 100 % 79 % 94,64 % 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya layanan 

ketertelusuran di bidang mekanika, radiasi dan biologi terdiri dari 2 (dua) indikator 

kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 

108,72 %. Indikator kinerja nomor 4 dalam realisasinya melebihi target yaitu sebesar 

117,43 %, sedangkan untuk indikator kinerja nomor 5 realisasinya mencapai target 

100 %.  
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1. Jumlah layanan kemetrologian di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi  

 

Analisa Capaian Kinerja 

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah sertifikat yang dikeluarkan 

oleh Laboratorium di bawah Direktorat SNSU MRB selama tahun 2021. Pada 

pelaksanaan pemberian layanan ketertelusuran pengukuran, terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi, khususnya berkenaan dengan masih dalam kondisi 

pandemi Covid-19. Namun demikian, dilakukan pengaturan agar pelaksanaan 

layanan kalibrasi tetap dapat berjalan secara efektif dengan memperhatikan 

protokol kesehatan. Meskipun sempat mengalami hambatan di awal, akan tetapi 

target di akhir tahun tetap dapat tercapai. Hal tersebut dapat terpenuhi 

diantaranya karena adanya perbaikan sistem layanan Sparta untuk meningkatkan 

efektifitas layanan. Sistem Sparta memudahkan pelanggan untuk mendaftarkan 

dan memantau proses layanan kalibrasi. Disamping itu, terealisasinya indikator 

kinerja ini tentunya juga dari adanya integritas serta kerja keras staf laboratorium 

serta adminisrasi dalam melaksanakan layanan.  

Capaian indikator kinerja di tahun 2021 tidak dapat secara langsung 

dibandingkan dengan indikator kinerja terkait di tahun 2020 karena adanya 

perbedaan cara perhitungan. Pada tahun 2020, jumlah layanan kemetrologian di 

bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi dihitung berdasarkan rasio layanan kalibrasi 

yang diberikan terhadap permintaan yang masuk, sedangkan pada tahun 2021 ini 

dihitung sebagai jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat SNSU MRB. 

Jika dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang dihasilkan pada tahun 2020, 

terdapat peningkatan sebesar 14,54 % di tahun 2021. Sedangkan, jika dengan 

target kumulatif s.d renstra tahun 2024, maka hasil yang diperoleh pada tahun 2021 

ada sebesar 23,38 %.  

Pada tanggal 4 Januari 2021, penerbitan sertifikat kalibrasi telah dilakukan 

secara soft file. Hal ini dengan telah diberlakukannya tanda tangan elektronik (TTE), 

sehingga proses layanan kalibrasi menjadi lebih cepat. Di samping itu, terdapat 

efisiensi biaya dikarenakan proses layanan kalibrasi, mulai dari pengambilan data 

hingga penerbitan e-sertifikat dilakukan secara soft copy sehingga tidak 

membutuhkan lagi biaya untuk pembelian kertas, toner dan juga pencetakan 

sertifikat.  
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Gambar II. Grafik Layanan Kalibrasi tahun 2019 - 2021 

 

 

2. Persentase alat standar kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi pada 

laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU 

 

Analisa Capaian Kinerja 

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah alat standar kalibrasi yang 

terdapat di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh SNSU dibagi dengan jumlah 

peralatan standar laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi ke SNSU dan jumlah 

peralatan standar laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi ke luar negeri. Capaian 

indikator ini, pada tahun 2021 merupakan survey pada laboratorium kalibrasi 

tentang peralatan standarnya yang tertelusur ke SNSU MRB dah hasilnya sesuai 

dengan yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan akumulatif target renstra s.d. 

tahun 2024, maka hasil yang sudah dicapai adalah sebesar 94,64 %. 

Indikator kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan mulai tahun 2021, 

sehingga belum terdapat perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya. Untuk 

melaksanakan pencapaian kinerja ini, Direktorat SNSU MRB melakukan kerjasama 

dengan Direktorat Akreditasi Laboratorium, sebagai penanggung jawab data 

termutakhir khususnya data peralatan standar yang dimiliki oleh laboratorium 

kalibrasi yang terakreditasi oleh KAN. Kegiatan ini dilakukan dengan mengolah data 

lingkup akreditasi dari KAN dengan data layanan, yaitu standar atau alat ukur dari 

laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi di Laboratorium Direktorat SNSU MRB. Seluruh 

614

688

748

2019 2020 2021

Jumlah Sertifikat
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proses dilakukan dengan menggunakan file elektronik, sehingga efisiensi waktu 

dapat lebih cepat, serta tidak membutuhkan biaya dalam pengerjaannya.  

 

SASARAN 

4 
Meningkatnya Kualitas pengelolaan anggaran 

 

Tabel III.5 

Capaian Kinerja Sasaran 4 

Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi Capaian 2021 
Capaian Renstra s.d 

2024 (kumulatif) 

2020 Target  Realiasi % *) 
Target 

2024 
% 

capaian 

Persentase realisasi 

anggaran Direktorat 

Standar Nasional 

Satuan Ukuran 

Mekanika, Radiasi dan 

Biologi 

% 100 % 97 96,59 99,58  100 % 

 

Analisa Capaian Kinerja 

 

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan persentase penggunaan anggaran pada 

tahun 2021. Realisasi anggaran sejumlah 96,59 % ini belum mencapai target yang 

ditetapkan yaitu 97%. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kegiatan seperti 

pengadaan peralatan laboratorium belum terlaksana sesuai target. 

 

III.2   CAPAIAN KEGIATAN  

Pencapaian kinerja Direktorat SNSU MRB tidak lepas dari capaian Rincian Output 

(RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:  
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Tabel III.6 

Capaian Rincian Output (RO) 

Direktorat SNSU MRB TA. 2021  

 

Kode Kegiatan/KRO/RO 
2021 

% 

Target Realisasi 

AFA 

001 

Skema SNSU Mekanika, 

Radiasi, dan Biologi  
3 NSPK 5 NSPK 166,67 % 

ADB 

001 

Akreditasi Layanan Diseminasi 

SNSU Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi  

1  kegiatan 1  kegiatan 100 % 

BJB 

001 

Penyidikan dan Pengujian 

SNSU Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi  

639 Sertifikat 748 Sertifikat 117,06 % 

AEG 

001 
Sidang Umum BIPM – MRB 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 

AEG 

002 
Sidang Umum APMP – MRB  

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 

AEG 

003 
Sidang EGM - MRB 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 

AEB 

001 

Sidang komisi teknis APMP - 

MRB 

5 Forum 5 Forum 100 % 

AEB 

002 

Sidang Komisi Metrologi SMIIC  

APMP - MRB 

1 Forum 1 Forum 100 % 

RAH 

001 

Peralatan Laboratorium SNSU 

Mekanika 

7 Unit 7 Unit 100 % 

RAH 

002 

Peralatan Laboratorium SNSU 

Biologi 

1 Unit 1 Unit 100 % 

III.3   CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA 

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, 

Direktorat SNSU MRB juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi, antara lain: 

1. Percepatan proses layanan kalibrasi melalui e-sertifikat 

Dengan adanya pandemic Covid-19, secara tidak langsung memaksa kita untuk 

mengalihkan beberapa pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal 
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serupa juga dilaksanakan oleh Direktorat SNSU MRB, yaitu sejak 4 Januari 2021 

sertifikat kalibrasi yang diterbitkan tidak lagi berupa hardcopy, melainkan softcopy 

(e-sertifikat). Untuk menjamin validitas dari sertifikat kalibrasi tersebut, maka 

Direktorat SNSU MRB memanfaatkan tanda tangan elektronik (TTE). Di mana 

barcode yang terdapat pada e-sertifikat kalibrasi dapat dicek validitas dan 

keabsahannya, karena terkoneksi oleh Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan 

Sandi Negara. Dengan penggunaan TTE ini, yang terhubung dalam aplikasi 

sparta.bsn.go.id, maka proses layanan kalibrasi menjadi lebih cepat dan efisien. 

 

2. Peningkatan pemahaman dan kemampuan metrologi nasional melalui 

Sosialisasi secara daring 

Masa pandemi COVID-19 telah memaksa banyak pihak untuk bekerja dari rumah 

atau Work from Home (WFH) dan membuat banyak pihak untuk menggunakan 

aplikasi online untuk melakukan pertemuan-pertemuan.   

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Direktorat SNSU MRB untuk bekerjasama dengan 

Masyarakat Metrologi Indonesia (MMI), untuk melakukan sosialisasi secara daring 

dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penting 

pengukuran yang benar dan juga perkembangan terbaru tentang Kemetrologian. 

 

3. Kerjasama dalam pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium (UBLK). 

Untuk menjamin hasil pengukuran yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi, maka 

sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam SNI ISO/IEC 17025:2017, 

diperlukan adanya kegiatan uji banding. Pada tahun 2021, Direktorat MRB 

membangun kerjasama dengan beberapa pihak terkait, khususnya dalam 

penyelenggaraan uji banding tersebut, diantaranya: 

a. Balai Besar Kimia dan Kemasan, untuk kegiatan UBLK dengan lingkup balok ukur 

(gauge block); 

b. PT. Global Quality Indonesia, untuk kegiatan UBLK dengan lingkup mikrometer, 

jangka sorong dan dial gauge. 

 

4. Pencatatan Hak Paten di Kementerian Hukum dan HAM, RI  

Pada tanggal 21 Oktober 2021, Tim dari Laboratorium SNSU Panjang berhasil 

membuat aplikasi pemrograman dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan 

HAM, RI. Aplikasi ini digunakan dalam pengembangan metode pengukuran meja 
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rata (surface plate) dengan menggunakan kisi-kisi tertutup, yang diberi judul 

“Otomatisasi Analisis Pengukuran Gradien pada Sistem Kalibrasi Surface Plate”. 

 

III.4 REALISASI ANGGARAN   

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2021 tanggal 23 November 

2020, pagu awal Direktorat SNSU MRB TA. 2021 adalah sebesar Rp 1.450.851.000  dan 

telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2021 sehingga pagu menjadi Rp. 

1.280.779.000   dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.249.988.072  atau 96,59 %.  

Tabel III.6 

Pagu dan Realisasi Anggaran  

Direktorat SNSU MRB TA. 2021  

Dalam rupiah 

 

Kode Kegiatan/KRO/RO 
2021 

% 
Pagu Realisasi 

AFA 

001 

Skema SNSU Mekanika, Radiasi, 

dan Biologi 

5.181.000 5.059.000 97,65 %  

ADB 

001 

Akreditasi Layanan Diseminasi 

SNSU Mekanika, Radiasi, dan 

Biologi 

184.221.000 174.822.333 94,90 % 

BJB 

001 

Penyidikan dan Pengujian SNSU 

Mekanika, Radiasi, dan Biologi 

1.079.799.000 1.059.011.239 98,07 % 

AEG 

001 
Sidang Umum BIPM – MRB 

1.568.000 1.380.000 88,01 % 

AEG 

002 
Sidang Umum APMP – MRB 

1.568.000 1.545.000 98,53 % 

AEG 

003 
Sidang EGM - MRB 

834.000 816.000 97,84 % 

AEB 

001 
Sidang komisi teknis APMP - MRB 

4.472.000 4.407.000 98,55 % 

AEB 

002 

Sidang Komisi Metrologi SMIIC, 

APMP - MRB 

3.136.000 2.947.500 93,99 % 

RAH 

001 

Peralatan Laboratorium SNSU 

Mekanika 

9.292.604.000 9.286.932.000 99,94 % 

RAH 

002 

Peralatan Laboratorium SNSU 

Biologi 

5.870.607.000 4.980.160.000 84,83 % 

 Jumlah 16.443.990.000 15.517.080.122 96,59 % 
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Analisa Sumber Daya 

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2021 Direktorat SNSU MRB 

telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain: 

1. Pemanfaatan secara maksimal teknologi infomasi, diantaranya penggunaan 

fasilitas zoom yang digunakan untuk pembahasan panduan kalibrasi, yang 

membutuhkan personel eksternal BSN. Di samping itu juga penggunaan tanda 

tangan elektronik pada sertifikat kalibrasi yang diterbitkan. Hal ini memberikan 

efisiensi khususnya percepatan waktu proses kalibrasi. 

2. Peningkatan kompetensi personel secara cepat, dengan proses coaching 

yang dilakukan secara intensif. Hal ini dapat mendorong pembagian 

pekerjaan kalibrasi secara merata dan maksimal, sehingga dapat menerima 

dan menyelesaikan pekerjaan kalibrasi secara cepat. 
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BAB IV PENUTUP 

 

aporan Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 menyajikan 

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 

2021 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

organisasi. 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat SNSU 

MRB Tahun 2021, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian 

Kinerja Tahun 2021 yaitu :  

 

1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, 

dan biologi yang mendapat pengakuan global 

2. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi 

dan Biologi yang mendapatkan pengakuan global 

3. Persentase kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang dijadikan 

acuan nasional 

4. Jumlah layanan kemetrologian di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi 

5. Persentase alat standar kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi pada 

laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU 

 

Dari 6 (enam) indikator kinerja di Direktorat SNSU MRB, 2 (dua) indikator kinerja 

mencapai target yang ditetapkan yaitu terkait persentase kebijakan SNSU MRB yang 

dijadikan acuan nasional dan persentase peralatan standar kalibrasi di bidang 

mekanika, radiasi dan biologi yang tertelusur ke SNSU MRB. Penyediaan kebijakan ini 

akan terus dilakukan dengan didasarkan pada kebutuhan nasional, sehingga dapat 

membantu stakeholder (dalam hal ini laboratorium kalibrasi) untuk memperoleh 

panduan terkait bagaimana melakukan kalibrasi secara tepat, baik dan benar. 

Serta akan dilakukan peningkatan jumlah peralatan standar laboratorium kalibrasi 

yang tertelusur ke SNSU.  

Pada tahun 2021 ini, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja lainnya melebihi target yang 

ditetapkan, yaitu pada indikator kinerja nomor 1, 2 dan 4. Untuk indikator kinerja 

nomor 1 dan 2 dapat terealisasi melebihi target dengan terbitnya pengakuan 

internasional terkait kemampuan pengukuran dan kalibrasi (CMC) sebanyak 4 CMC 

untuk lingkup tekanan di BIPM. Presentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di 

bidang mekanika, radiasi dan biologi yang mendapat pengakuan global juga 

bertambah karena adanya penambahan CMC. 

L
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Indikator kinerja nomor 6 (pengelolaan anggaran) juga masih dapat diperbaiki 

dengan mengusahakan realisasi anggaran lebih awal dalam tahun berjalan. Secara 

umum, untuk indikator kinerja lainnya yang telah tercapai sesuai target atau yang 

melebihi target tetap akan terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat SNSU MRB Tahun 

2021, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana dengan baik sesuai perjanjian 

kinerja dan indikator kinerja dengan rata-rata capaian keseluruhan dari ketiga sasaran 

sebesar 104,43 %. 
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LAMPIRAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
Direktorat SNSU MRB 
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	Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat SNSU MRB  adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pe...
	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 akustik dan vibrasi, massa, panjang, serta radiasi dan biologi.
	S
	2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran akustik dan vibrasi, massa, panjang, serta radiasi dan biologi.
	3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran akustik dan vibrasi, massa, panjang, serta radiasi dan biologi; dan
	4. Penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran akustik dan vibrasi, massa, panjang, serta radiasi dan biologi.
	Struktur Direktorat SNSU MRB dapat dilihat pada gambar berikut.
	Bagan Struktur Organisasi
	Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat SNSU MRB
	Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada bulan Desember 2020, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (yang selanjutnya beruba...
	I.3  SUMBER DAYA MANUSIA
	Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2021, Direktorat SNSU MRB memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:
	Tabel I.1
	Personel ASN Direktorat SNSU MRB
	Satu personel pegawai di SNSU Massa memasuki purna bakti di tahun 2021 sehingga pada akhir 2021 menjadi 14 personel.
	Kegiatan harian Direktorat SNSU MRB juga dibantu oleh 14 peneliti metrologi dari Pusat Riset dan Pengembangan SDM, yaitu 5 orang di Kelompok Substansi SNSU Akustik dan Vibrasi 4 orang di Kelompok Substansi SNSU Massa, dan 5 orang di Kelompok Substan...
	I.4  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.
	Direktorat SNSU MRB mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu menyediakan ketertelusuran pengukuran dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk bidang pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi berdasarkan ...
	Tabel I.2
	Potensi dan Permasalahan Direktorat SNSU MRB
	BAB II PERENCANAAN KINERJA
	II.1   PERENCANAAN STRATEGIS
	II.1.1 Visi dan Misi
	adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tu...
	VISI
	“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadia...
	Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terin...
	Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:
	1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
	B
	2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
	3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
	4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
	5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
	6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
	7. Perlindungan bagi segenap bangasa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
	8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
	9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
	Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang...
	MISI
	“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”
	Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :
	1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
	2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
	3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.
	4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
	5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
	6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.
	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...
	Tujuan Direktorat SNSU MRB mengacu pada tujuan pada Renstra Direktorat SNSU MRB Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:
	TUJUAN
	Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat SNSU MRB selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat SNSU MRB dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kiner...
	Sasaran Direktorat SNSU MRB mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat SNSU MRB Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:
	SASARAN
	Sasaran Direktorat SNSU MRB sesuai Renstra Direktorat SNSU MRB Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat SNSU MRB.
	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...
	Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat SNSU MRB berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.
	Tabel II.1
	Perjanjian Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021
	Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat SNSU MRB pada tahun 2021 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
	Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat SNSU MRB melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 6 (enam) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
	A.  Program Standardisasi Nasional melalui:
	1. Kegiatan:  Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran yang terdiri dari:
	▪ Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	⮚ Rincian Output (RO): Skema SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
	▪ Akreditasi Produk
	⮚ Rincian Output (RO): Akreditasi Layanan Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
	▪ Penyidikan dan Pengujian Peralatan
	⮚ Rincian Output (RO): Penyidikan dan Pengujian SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
	▪ Konferensi dan Event
	⮚ Rincian Output (RO): Sidang Umum BIPM – MRB
	⮚ Rincian Output (RO): Sidang Umum APMP – MRB
	⮚ Rincian Output (RO): Sidang Umum EGM
	▪ Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
	⮚ Rincian Output (RO): Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika
	⮚ Rincian Output (RO): Peralatan Laboratorium SNSU Biologi
	▪ Forum
	⮚ Rincian Output (RO): Sidang Komisi Teknis APMP MRB
	⮚ Rincian Output (RO): Sidang Komisi Metrologi SMIIC - MRB
	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 ditetap...
	Direktorat SNSU MRB 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 keg...
	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. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah di...
	A
	Tabel III.1
	Pencapaian Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021
	Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat SNSU MRB untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
	Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.
	Tabel III.2
	Capaian Kinerja Sasaran 1
	Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya Ketertulusuran Pengukuran Nasional Mekanika, Radiasi dan Biologi ke Sistem Internasional terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-ra...
	1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, dan biologi yang mendapat pengakuan global
	Analisa Capaian Kinerja
	Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi merupakan jaminan atas kualitas output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU MRB sebagai lembaga metrologi nasional (National Metrology Institute, NMI) di...
	Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global.
	Pada indikator kinerja ini, perolehan jumlah pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi dilakukan dengan menghitung jumlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran di bidang Mekanika, Radiasi, Biologi yang diakui secara globa...
	Pada tahun 2020, Direktorat SNSU MRB sudah memiliki 62 CMC, sehingga pada tahun 2021 menargetkan penambahan menjadi 63 CMC. Pada tahun 2021 capaian yang diperoleh melampaui target, dari target 63 CMC menjadi 68 CMC, hal ini dikarenakan adanya penambah...
	Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra s.d tahun 2024, capaian yang telah diperoleh hingga tahun 2021 adalah sebesar 86,08 % dari target tahun keseluruhan pada tahun 2024.
	Sumber : https://www.bipm.org/kcdb/cmc/
	2. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi yang mendapatkan pengakuan global
	Analisa Capaian Kinerja
	Indikator kinerja ini menggambarkan persentase CMC yang telah mendapatkan pengakuan internasional dibandingkan dengan seluruh kemampuan CMC yang telah dimiliki oleh Direktorat SNSU MRB.
	Pada tahun 2020, Direktorat SNSU MRB memiliki pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi sebesar 24,10 % sehingga pada tahun 2021, menargetkan kenaikan pengakuan sebesar 24,80 %. Pada indikator kinerja ini, perhitungan dilakukan b...
	Pada tahun 2021, terdapat penambahan 6 CMC baru pada Direktorat SNSU MRB sehingga persentase capaian pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diperoleh melebihi target, dari target kenaikan pengakuan 24,80 % menjadi 26,88 %.
	Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra s.d tahun 2024, capaian yang telah diperoleh hingga tahun 2021 adalah sebesar 87,56 % dari target tahun keseluruhan pada tahun 2024.
	Dalam memenuhi pencapaian kinerja 1 dan 2, selain didukung oleh SDM Laboratorium SNSU Massa dari Direktorat SNSU MRB, tapi juga melibatkan SDM dari unit kerja Pusat Riset dan Pengembangan serta Pusat Keuangan, Umum dan Pengadaan BSN. Efisiensi sumber ...
	Tabel III.3
	Capaian Kinerja Sasaran 2
	Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan standar nasional satuan ukuran mekanika, radiasi dan biologi berbasis penelitian dan pengkajian terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikat...
	Persentase kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang dijadikan acuan nasional
	Analisa Capaian Kinerja
	Capaian indikator kinerja di tahun 2021 tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan indikator kinerja terkait di tahun 2020 karena adanya perbedaan cara perhitungan. Indikator kinerja ini menggambarkan persentase kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi, ...
	Kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi di tahun 2020 ini adalah:
	1. Panduan Kalibrasi Mikrometer,
	2. Panduan Kalibrasi Kaliper,
	3. Panduan Kalibrasi Dial Gauge,
	4. Model Matematis dalam Pengukuran Dimensi,
	5. Panduan Kalibrasi Sound Level Meter,
	6. Panduan Kalibrasi Mikropipet.
	Penyusunan kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi:
	Selama pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen panduan ini tidak banyak hambatan yang dihadapi. Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan diskusi menja...
	Pada tahun 2021, Direktorat SNSU MRB menambah jumlah panduan kalibrasi yang telah disusun dan ditetapkan sebanyak 6 buah, yaitu:
	1. Panduan Pengunaan dan Perawatan Balok Ukur;
	2. Panduan Kalibrasi Balok Ukur;
	3. Panduan Kalibrasi Komparator Balok Ukur;
	4. Panduan Kalibrasi Uniaxial Testing Machine; dan
	5. Panduan Kalibrasi Timbangan Elektronik.
	Gambar I. Lima Panduan Kalibrasi Tahun 2021
	Untuk menyusun panduan kalibrasi, Direktorat SNSU MRB juga melibatkan asesor KAN lingkup laboratorium kalibrasi dan juga Sekretariat KAN. Di samping itu, untuk melaksanakan survey terkait penggunaan panduan kalibrasi yang telah ditetapkan oleh Direkto...
	Tabel III.4
	Capaian Kinerja Sasaran 3
	Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya layanan ketertelusuran di bidang mekanika, radiasi dan biologi terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 108,72 ...
	1. Jumlah layanan kemetrologian di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi
	Analisa Capaian Kinerja
	Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh Laboratorium di bawah Direktorat SNSU MRB selama tahun 2021. Pada pelaksanaan pemberian layanan ketertelusuran pengukuran, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, khus...
	Capaian indikator kinerja di tahun 2021 tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan indikator kinerja terkait di tahun 2020 karena adanya perbedaan cara perhitungan. Pada tahun 2020, jumlah layanan kemetrologian di bidang Mekanika, Radiasi, dan Bi...
	Jika dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang dihasilkan pada tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar 14,54 % di tahun 2021. Sedangkan, jika dengan target kumulatif s.d renstra tahun 2024, maka hasil yang diperoleh pada tahun 2021 ada sebesar 23,38...
	Pada tanggal 4 Januari 2021, penerbitan sertifikat kalibrasi telah dilakukan secara soft file. Hal ini dengan telah diberlakukannya tanda tangan elektronik (TTE), sehingga proses layanan kalibrasi menjadi lebih cepat. Di samping itu, terdapat efisiens...
	Gambar II. Grafik Layanan Kalibrasi tahun 2019 - 2021
	2. Persentase alat standar kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU
	Analisa Capaian Kinerja
	Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh SNSU dibagi dengan jumlah peralatan standar laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi ke SNSU dan jumlah peralatan standar...
	Indikator kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan mulai tahun 2021, sehingga belum terdapat perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya. Untuk melaksanakan pencapaian kinerja ini, Direktorat SNSU MRB melakukan kerjasama dengan Direktorat Ak...
	Tabel III.5
	Capaian Kinerja Sasaran 4
	Analisa Capaian Kinerja
	Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan persentase penggunaan anggaran pada tahun 2021. Realisasi anggaran sejumlah 96,59 % ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 97%. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kegiatan seperti pengadaan pera...
	III.2   CAPAIAN KEGIATAN
	Pencapaian kinerja Direktorat SNSU MRB tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:
	Tabel III.6
	Capaian Rincian Output (RO)
	Direktorat SNSU MRB TA. 2021
	III.3   CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA
	Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Direktorat SNSU MRB juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:
	Dengan adanya pandemic Covid-19, secara tidak langsung memaksa kita untuk mengalihkan beberapa pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal serupa juga dilaksanakan oleh Direktorat SNSU MRB, yaitu sejak 4 Januari 2021 sertifikat kalibrasi ya...
	Masa pandemi COVID-19 telah memaksa banyak pihak untuk bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) dan membuat banyak pihak untuk menggunakan aplikasi online untuk melakukan pertemuan-pertemuan.
	Kondisi ini dimanfaatkan oleh Direktorat SNSU MRB untuk bekerjasama dengan Masyarakat Metrologi Indonesia (MMI), untuk melakukan sosialisasi secara daring dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penting pengukuran yang benar dan juga pe...
	Untuk menjamin hasil pengukuran yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi, maka sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam SNI ISO/IEC 17025:2017, diperlukan adanya kegiatan uji banding. Pada tahun 2021, Direktorat MRB membangun kerjasama dengan ...
	a. Balai Besar Kimia dan Kemasan, untuk kegiatan UBLK dengan lingkup balok ukur (gauge block);
	b. PT. Global Quality Indonesia, untuk kegiatan UBLK dengan lingkup mikrometer, jangka sorong dan dial gauge.
	Pada tanggal 21 Oktober 2021, Tim dari Laboratorium SNSU Panjang berhasil membuat aplikasi pemrograman dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, RI. Aplikasi ini digunakan dalam pengembangan metode pengukuran meja rata (surface plate) dengan...
	III.4 REALISASI ANGGARAN
	Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2021 tanggal 23 November 2020, pagu awal Direktorat SNSU MRB TA. 2021 adalah sebesar Rp 1.450.851.000  dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2021 sehingga pagu menjadi Rp. 1.280.779.000   den...
	Tabel III.6
	Pagu dan Realisasi Anggaran
	Direktorat SNSU MRB TA. 2021
	Dalam rupiah
	Analisa Sumber Daya
	Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2021 Direktorat SNSU MRB telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:
	BAB IV PENUTUP
	aporan Kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat SNSU MRB Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
	Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat SNSU MRB Tahun 2021, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu :
	1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, dan biologi yang mendapat pengakuan global
	2. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi yang mendapatkan pengakuan global
	3. Persentase kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang dijadikan acuan nasional
	4. Jumlah layanan kemetrologian di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi
	5. Persentase alat standar kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU
	Dari 6 (enam) indikator kinerja di Direktorat SNSU MRB, 2 (dua) indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan yaitu terkait persentase kebijakan SNSU MRB yang dijadikan acuan nasional dan persentase peralatan standar kalibrasi di bidang mekanika, ...
	Pada tahun 2021 ini, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja lainnya melebihi target yang ditetapkan, yaitu pada indikator kinerja nomor 1, 2 dan 4. Untuk indikator kinerja nomor 1 dan 2 dapat terealisasi melebihi target dengan terbitnya pengakuan interna...
	L
	Indikator kinerja nomor 6 (pengelolaan anggaran) juga masih dapat diperbaiki dengan mengusahakan realisasi anggaran lebih awal dalam tahun berjalan. Secara umum, untuk indikator kinerja lainnya yang telah tercapai sesuai target atau yang melebihi targ...
	Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat SNSU MRB Tahun 2021, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana dengan baik sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja dengan rata-rata capaian keseluruhan dari ketiga sasaran...
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