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 Inspektorat
Tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan
seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi
Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.
Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja
tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 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 Inspektorat Tahun 2020 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.
Jakarta, 18 Januari 2021
Inspektorat

(Ajat Sudrajat)
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 telah menetapkan 3 (tiga)
sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja
tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang diamanatkan
kepada Inspektorat
Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Inspektorat Tahun
2020 menurut Sasaran:
Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2020
Sasaran

Indikator Kinerja

1. Nilai penguatan
pengawasan pada
kriteria pengungkit

1. Nilai Penguatan Pengawasan
pada Kriteria Pengungkit

2. Terwujudnya SAKIP
BSN sesuai tugas
dan kewenangan
Inspektorat

2. Nilai komponen evaluasi
internal pada nilai SAKIPBSN

3. Nilai Persepsi Korupsi BSN
3. Menurunnya
(survey eksternal)
Persepsi masyarakat
terhadap korupsi di
BSN
Rata-rata capaian Tahun 2020

Target

Realisasi

%
Capaian*)

6,3

6,3

100 %

0,92

1,00

100 %

3,5

3,5

100 %

100 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian
kinerja adalah 100%.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja di Inspektorat satu indakator kinerja untuk
nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP BSN melebihi target yang telah
ditentukan, yaitu dari nilai 0,92 terealisasi sebesar 1,00 atau sebesar 108% dan
untuk 2 (dua) indikator kinerja yang lain telah mencapai target yang
ditentukan.
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BAB I
I.1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

S

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 Inspektorat, sebagai salah satu unit kerja di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Capaian kinerja Inspektorat memberikan kontribusi khususnya pada
kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh
karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat merupakan bahan
masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020.

I.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat adalah sebagai
bentuk
pertanggungjawaban
kepada
publik
atas
pelaksanaan
program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi
dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan
sebagai berikut :
1.
2.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
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.
2020| Laporan Kinerja Inspektorat

5

I.3

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas
Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.
Untuk menjalankan
menyelenggarakan fungsi:

tugas

pokok

tersebut,

Inspektorat

BSN

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan
melalui

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan,

dan

kegiatan

pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat.
Struktur organisasi Inspektorat dapat dilihat pada gambar berikut.
Kepala BSN
Kukuh S. Achmad

Inspektur
Ajat Sudrajat
Arsiparis Ahli Muda selaku
Subkoordinator Kelompok
Substansi Adminstrasi Umum
Hanif Nurcholis
Pejabat Fungsional Auditor
1. Ajeng Harisetyowati
2. Yudrika Putra
3. Gema Dwireka Hakim
4. Dwitya Rupakumara
5. Dian Silviani
6. Ifa Luthfiana
7. Chynthia Kirana Putri
8. Dadang P. Djatmiko
9. Aisah Latifah Rahmah Putri
Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian
1. Amir Muchtar
2. Diah Aristya Hesti

Analis dukungan pengawasan
1. Metik Bekti Sulistiorini
Satuan Pelaksana SPIP
1. Hasni Rahayu Nurhidayah
Pengadministrasi Umum
1. Kiki Ropiki

Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Inspektorat mempunyai tata
kerja yang didukung oleh :
1. Fungsional Arsiparis sebagai kelompok kerja subkoordinator bidang
Inspektorat, dengan tugas melakukan urusan ketatausahaan dan
kearsipan di lingkungan Inspektorat
2. Fungsional Auditor, dengan tugas melaksanaan pengawasan intern
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

I.4

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai
dengan 31 Desember 2020 Inspektorat memiliki personel berstatus Aparatur
Sipil Negara (ASN) sebanyak 16 (enam belas) orang, dengan rincian sesuai
tabel berikut:
Tabel I.1
Personel ASN Inspektorat
No

Unit Kerja

S3

Tingkat Pendidikan
S2
S1
S0

<SLTA

Jumlah

1.

Kepala Inspektorat

-

-

1

-

-

1

2.

Arsiparis

-

-

1

-

-

1

3.

Auditor

1

3

4

1

-

9

5.

Auditor Kepegawaian

-

-

2

-

-

2

6

Analis Dukungan Pengawasan

-

-

1

-

-

1

7.

Satuan Pelaksana SPI

-

-

-

1

-

1

8.

Pengadministrasi Umum

-

-

-

-

1

1

1

3

9

2

1

16

Jumlah

I.5

PERAN STRATEGIS
Inspektorat

mempunyai

peran

strategis

dalam

mendukung

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan untuk
memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar
pelaksanaan program dan kegiatan di BSN tercapai sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif,
efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan
akuntabilitas kinerja yang diinginkan. Inspektorat telah mengidentifikasi
potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan
dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. Potensi permasalahan
inspektorat disajikan pada tabel I.2.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Inspektorat
POTENSI

1. Komitmen
pemerintah yang
kuat dalam upaya
memberantas
korupsi antara lain
melalui
pelaksanaan
reformasi birokrasi,
penguatan
akuntabilitas
kinerja, dan
pencegahan
korupsi.
2. Inspektorat

PERMASALAHAN

1. Masih rendahnya nilai
komponen penguatan
pengawasan dalam
rangka pelaksanaan
reformasi birokrasi yang
mencakup penerapan
SPIP, peningkatan
kapabilitas APIP, dan
pencegahan korupsi.
2. Masih rendahnya nilai
evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja BSN,
terutama pada
komponen evaluasi
internal.

mempunyai
wewenang untuk
melakukan
pengawasan atas
pelaksanaan tugas 3. Masih rendahnya nilai
survei persepsi
di lingkungan BSN
masyarakat terhadap
yang dipertegas
dengan fungsi
korupsi di BSN, terutama
pelaksanaan audit,
di pusat layanan.
evaluasi, reviu,
pemantauan, dan
pengawasan
lainnya.

TINDAK LANJUT

1. Inspektorat melaksanakan
program penguatan
pengawasan yang terdiri
dari pengendalian
gratifikasi, penanganan
benturan kepentingan,
penerapan
whistleblowing system,
pengaduan masyarakat,
pembangunan zona
integritas, penerapan SPIP
dan peningkatan
kapabilitas APIP.
2. Inspektorat melaksanakan
evaluasi SAKIP dan
memberikan rekomendasi
perbaikan atas SAKIP BSN.
3. Inspektorat melakukan
pendampingan sekaligus
penilaian terhadap
pembangunan zona
integritas di Pusat
Layanan BSN.
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi

B

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 20202024 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.
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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.
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 Inspektorat mengacu pada
tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN
Tujuan
Terwujudnya
produk Indonesia

Indikator Tujuan
1. Nilai reformasi birokrasi BSN, dengan target sd
2024 sebesar 87 (nilai).

terstandardisasi
nasional dan
berdaya saing
global
Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Inspektorat selaku Unit
Unit Pendukung di lingkungan BSN. Inspektorat dituntut agar dapat mengikuti
perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan
kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu,
pencapaian kinerja Inspektorat harus dapat dinilai dari aspek ketepatan
penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan
keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.
Sasaran Inspektorat mengacu pada sasaran yang tertuang dalam
Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah
sebagai berikut:

SASARAN
Sasaran Inspektorat sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024:
1.
2.
3.

Terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN
Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat
Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN
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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 Inspektorat Tahun 2020 berdasarkan
sasaran, indikator kinerja dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020
Sasaran

Indikator Kinerja

Target
2020

1. Terselenggaranya
penguatan
pengawasan
di
lingkungan BSN

1. Nilai penguatan pengawasan
pada kriteria pengungkit

6,3 nilai

2. Terwujudnya SAKIP
BSN sesuai tugas
dan kewenangan
Inspektorat

2. Nilai komponen evaluasi
internal pada nilai SAKIP BSN
(10% dari 14%)

0,92 nilai

3. Menurunnya
persepsi
masyarakat
terhadap korupsi
di BSN

3. Nilai persepsi korupsi BSN
(survey eksternal)

3,5 nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Inspektorat pada tahun
2020 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki
indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat
melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun
keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan
dihasilkan adalah sebagai berikut:
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BSN melalui :
1. Kegiatan: Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN,
yang akan menghasilkan output :
▪ Output : Layanan Audit Internal
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Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen
kegiatan sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan SOP Pengawasan
Internal
2. Pengendalian Intern
3. Melakukan Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
4. Melaksanakan Reviu Perencanaan Anggaran
5. Melakukan Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan
6. Kegiatan Reviu
7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintahan (SAKIP)
8. Pemantauan
9. Pengawasan Lainnya
10. Penanganan Pengaduan Masyarakat
11. Melaksanakan Audit Internal
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A

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.
Inspektorat 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, Inspektorat telah
melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya
dituangkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020.

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 Inspektorat yang direncanakan dalam Tahun 2020
berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020
Sasaran
1. Terselenggaranya

penguatan
pengawasan di
lingkungan BSN
2. Terwujudnya SAKIP
BSN sesuai tugas
dan kewenangan
Inspektorat
3. Menurunnya
persepsi
masyarakat
terhadap korupsi
di BSN

Indikator Kinerja

Capaian
%

Target

Realisasi

1. Nilai penguatan

6,3 nilai

6,3 nilai

100%

2. Nilai komponen evaluasi

0,92 nilai

0,92 nilai

100%

3. Nilai persepsi korupsi BSN

3,5 nilai

3,5 nilai

100%

pengawasan pada kriteria
pengungkit

internal pada nilai SAKIP
BSN (10% dari 14%)

(survey eksternal)

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

SASARAN
1

Terselenggaranya
lingkungan BSN

penguatan

pengawasan

di

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Nilai penguatan
pengawasan pada
kriteria pengungkit

Nilai

Capaian
2019

Capaian s.d 2020
(kumulatif)

Capaian 2020

%

Target

Realiasi

….%

6,3

6,3

% *)
100 %

Target

%
capaian

6,3

100 %

Indikator
kinerja
untuk
mengukur
terwujudnya
sasaran
terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN terdiri dari 1
(satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut ratarata capaian sebesar 100 %.
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Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2020 terdiri dari
komponen pengungkit (60%) dan hasil (40%). Komponen pengungkit pada
area Penguatan Pengawasan terdiri dari:
1.
Gratifikasi
2.
Penerapan SPIP
3.
Pengaduan Masyarakat
4.
Whistle-Blowing System
5.
Penanganan Benturan Kepentingan
6.
Pembangunan Zona Integritas
7.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
8.
Maturitas SPIP
9.
Kapabilitas APIP
10. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
11. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
12. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)
13. Penanganan Pengaduan Masyarakat
14. Pembangunan Zona Integritas
15. Peran APIP
Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan nilai
pelaksanaan RB pada area Penguatan Pengawasan selama tahun 2020
antara lain:
1.

Sosialisasi dan public campaign dilakukan melalui media sosial dan
aplikasi pesan online dikarenakan pandemik COVID-19.

2.

Monitoring dan evaluasi secara periodik terkait pengendalian gratifikasi,
penerapan pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system,
penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat,
kepatuhan ASN terhadap kewajiban pelaporan LHPKN dan LHKASN.

3.

Bimbingan teknis dan pemantauan terhadap penerapan manajemen
risiko di unit kerja BSN setiap periodik dan memberikan rekomendasi
perbaikan dilakukan secara daring dikarenakan pandemik COVID-19.

4.

Pendampingan atas pencanangan zona integritas dan penilaian atas
pembangunan zona integritas di Pusat Layanan BSN antara lain Pusat
Layanan Akreditasi, Pusat Layanan Diklat, Pusat Layanan Jasa Otorisasi
Sponsorship, dan Pusat Layanan Informasi.

5.

Peningkatan kapabilitas dan peran APIP melalui kegiatan audit,
evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lainnya, serta
pengembangan kompetensi SDM dilakukan secara daring dikarenakan
pandemik COVID-19.
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Untuk menilai tingkat pelaksanaan RB, Kementerian PANRB melakukan
evaluasi setiap tahun di seluruh K/L/D. Setiap K/L/D, melalui unit Inspektorat
masing-masing untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB). Evaluasi Pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kementerian
PANRB baru dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 yang
dilaksanakan secara daring.
Namun nilai pelaksanaan RB di BSN tahun 2020 belum dirilis sampai
dengan laporan ini disusun, sehingga realisasi indikator tingkat pelaksanaan
RB menggunakan hasil Penilaian Asesor PMPRB BSN. Selain itu, nilai PMPRB
untuk tahun ini belum bisa dijadikan tolok ukur dan secara penilaian mandiri
belum bisa dilihat di aplikasi penilaian mandiri yang ada di Kementerian
PANRB. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem menyesuaikan
dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 26 tahun 2020.
Berdasarkan hasil penilaian Asesor PMPRB BSN, nilai pengungkit untuk
area Penguatan Pengawasan adalah 6,3 atau 100% dari target. Hal ini
mencerminkan bahwa pelaksanaan RB pada area Penguatan Pengawasan
telah memenuhi kriteria baik.
Namun atas catatan evaluasi dari Kementerian PANRB, sasaran dan
indikator kinerja dinilai kurang sesuai dengan kriteria indikator yang baik. Oleh
karena itu, Inspektorat akan merubah sasaran dan indikator kinerja ini pada
tahun 2021.

SASARAN
2

Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan
Inspektorat
Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja
2.

Nilai komponen
evaluasi internal
pada nilai SAKIP
BSN (10% dari 14%)

Satuan
Nilai

Capaian
2019

Capaian s.d 2020
(kumulatif)

Capaian 2020

%

Target

Realiasi

% *)

Target

%
capaian

….%

0,92

0,92

100%

0,92

100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya
SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat terdiri dari 1 (satu)
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indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata
capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja
sasaran 2.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah. SAKIP dievaluasi oleh Inspektorat BSN dan Kementerian
PANRB. Pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat berpedoman pada
Keputusan Kepala Nomor 235/KEP/BSN/5/2019 tentang Petunjuk Teknis
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Standardisasi Nasional.
Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap komponen perencanaan
kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi
internal (10%), dan pencapaian sasaran/kinerja (20%). Tugas dan
kewenangan Inspektorat BSN terdapat pada komponen evaluasi internal
(10%) sehingga formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:
Nilai =

Nilai evaluasi SAKIP BSN

x 14%
10%

Keterangan:
•

Nilai evaluasi SAKIP BSN dari hasil evaluasi Inspektorat

•

Angka 14% merupakan bobot nilai evaluasi SAKIP pada komponen
penilaian PMPRB

•

Angka 10% merupakan bobot nilai evaluasi SAKIP komponen evaluasi
internal

Pada tahun 2020, evaluasi SAKIP oleh Inspektorat dilakukan secara
daring dikarenakan pandemik COVID-19 sehingga pelaksanaannya mundur
dari rencana semula dan terdapat keterbatasan saat melakukan verifikasi
dokumen kinerja dengan Tim SAKIP BSN.
Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB dilaksanakan bersamaan
dengan evaluasi pelaksanaan RB secara daring pada Bulan September
2020. Namun sampai dengan Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi
SAKIP BSN Tahun 2020 belum dirilis, sehingga pencapaian kinerja tahun 2020
menggunakan hasil evaluasi Inspektorat.
Berdasarkan evaluasi Inspektorat, nilai SAKIP BSN adalah sebesar 71,73
(BB). Hasil ini mencerminkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas di BSN
sudah baik dan andal, namun masih memiliki beberapa hal yang perlu
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diperbaiki. Hal ini dikarenakan implementasi sistem akuntabilitas di BSN
merupakan gabungan dari implementasi yang ada di unit kerja. Hasil
evaluasi menunjukkan bahwa tidak semua unit kerja memiliki nilai yang
sama.
Pada tahun 2020 Inspektorat mendukung SAKIP BSN, terutama di
evaluasi internal dengan target nilai sebesar 0,92. Nilai evaluasi SAKIP BSN
sebesar 71,73 dikalikan dengan 14% dan dibagi 10%, dari hasil perhitungan
tersebut maka dihasilkan nilai sebesar 1,004 atau 100,91% dari target. Hal ini
mencerminkan bahwa pelaksanaan evaluasi SAKIP di BSN oleh Inspektorat
telah memenuhi kriteria baik.
Namun atas hasil evaluasi dari Kementerian PANRB, sasaran dan
indikator kinerja dinilai kurang sesuai dengan kriteria indikator yang baik. Oleh
karena itu, Inspektorat akan merubah sasaran dan indikator kinerja ini pada
tahun 2021.

SASARAN
3

Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di
BSN

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Kinerja
3.

Nilai persepsi
korupsi BSN (survey
eksternal)

Satuan
Nilai

Capaian
2019

Capaian s.d 2020
(kumulatif)

Capaian 2020

%

Target

Realiasi

% *)

Target

%
capaian

….%

3,5

3,5

100%

3,5

100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran menurunnya
persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian
sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja
sasaran 3.
Pelayanan Publik (Public Service) yang dilakukan birokrasi publik
merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai
abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik
dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari
satu negara (welfare state). Dengan demikian pelayanan publik
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diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan
yang bersih dan bebas dari korupsi merupakan suatu keharusan dalam
pemerintaan dalam era saat ini. Disamping itu BSN merupakan Lembaga
yang menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta
Wilayah Bersih Bebas dan Melayani. Untuk itu sangat penting untuk
mengetahui penilaian masyarakat tentang komitmen BSN dalam
mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi. Atas pemikiran tersebut
maka Inspektorat BSN selaku penyelenggara pengawasan melakukan
Survei Persepsi Anti Korupsi (PAK). Dan dari hasil survey ini, diharapkan
agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
yang bersih dan melayani pada Unit pelayanan BSN dalam mewujudkan
kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas
dan kepercayaan masyarakat kepada BSN. Masukan atau kritikan yang
sifatnya membangun dari berbagai pihak terhadap hasil survey ini
sangat diharapkan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan serupa pada
masa-masa mendatang.
BSN merupakan salah satu Lembaga yang telah menerapkan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih
dan Melayani (WBBM). Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan
pengukuran terhadap anggapan masyarakat tentang persepsi anti
korupsi di BSN. Sehingga diharapkan BSN dapat memberikan pelayanan
yang maksimal dan benar-benar bersih dan bebas korupsi.
Tujuan pelaksanaan survei persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN
adalah :
1. Mendapatkan deskripsi mengenai persepsi masyarakat terhadap
BSN
2. Mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat pada BSN dalam
hal integritas.
3. Mendapatkan masukan, kritik dan saran masyarakat luas terhadap
BSN guna perbaikan di masa mendatang.
Pertanyaan yang terdapat dalam survei antara lain:
1. Informasi persyaratan pelayanan telah diumumkan dengan jelas, baik

di tempat pelayanan maupun di media elektronik
2. Terdapat informasi ketentuan biaya dan diumumkan
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3. Terdapat informasi

ketentuan lamanya waktu pemrosesan dan

diumumkan
4. Persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian dilaksanakan sesuai

ketentuan
5. Sistem pelayanan berbasis teknologi informasi
6. Pelayanan adil dan tidak diskriminatif
7. Integritas pegawai dalam memberikan pelayanan
8. Tersedia

sistem pengaduan/keluhan sesuai media yang sudah
tersedia yaitu LAPOR di website BSN.

9. Terdapat keterbukaan dalam proses pengaduan/laporan masyarakat

menggunakan aplikasi LAPOR
10. Tersedia informasi prosedur/alur proses yang jelas
11. Tidak ada praktek gratifikasi (pemberian tip/hadiah/uang pelicin)
12. Seluruh kegiatan pelayanan dilakukan satu pintu
13. Dalam proses pelayanan tidak ada praktek percaloan dalam layanan
14. Terdapat simbol-simbol anti korupsi di ruang layanan
15. Segera mendapatkan penanganan jika terdapat ketidaksesuaian

pelayanan yang diterima
Dari 15 pertanyaan pada kuisioner, pertanyaan nomor 9 yaitu “Terdapat
keterbukaan
dalam
proses
pengaduan/laporan
masyarakat
menggunakan aplikasi LAPOR” mendapatkan rata-rata nilai terendah
dalam survey yaitu 3.06. Untuk itu Inspektorat BSN akan memberikan
rekomendasi kepada unit layanan BSN untuk lebih mensosialisasikan lagi
adanya aplikasi LAPOR apabila pengguna layanan memiliki keluhan
ataupun aduan dalam layanan dapat disampaikan pada aplikasi
tersebut.
Hasil survei persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN tahun 2020
adalah 3,5 atau 100% dari target. Hal ini mencerminkan bahwa
penyelenggaraan layanan publik di BSN telah memenuhi kriteria bebas
dari korupsi.
Hasil survei ini juga diperkuat dengan predikat Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK) yang diperoleh 2 (dua) unit kerja di
BSN selaku Pusat Layanan Akreditasi yaitu Direktorat Akreditasi
Laboratorium dan Direktoran Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga
Sertifikasi.
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Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa untuk sasaran kinerja
Inspektorat yang ketiga bahwa menurunnya persepsi masyarakat
terhadap korupsi di BSN tercapai 100%. Berbagai unsur yang terkandung
dalam kuisioner dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat sistem
pelayanan dan kualitas SDM apakah sudah mendukung komitmen BSN
dalam memberantas korupsi dan menerapkan Zona Integritas.
Namun atas hasil evaluasi dari Kementerian PANRB, sasaran kinerja dinilai
kurang sesuai dengan indikator kinerjanya. Oleh karena itu, Inspektorat
akan merubah sasaran kinerja ini pada tahun 2021.

III.2 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November
2019, pagu anggaran TA 2020 Inspektorat adalah sebesar Rp836.633.000.
Namun dikarenakan adanya pandemic COVID-19, anggaran dipotong
untuk program Percepatan Ekonomi Nasional dalam rangka penanganan
pandemic COVID-19 menjadi Rp Rp327.585.000. dengan realisasi anggaran
sebesar Rp326.992.600 atau 99,82%.
Pagu dan realisasi anggaran Inspektorat TA. 2020 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel III.5
Perbandingan Pagu Anggaran Inspektorat TA. 2020 sebelum dan sesudah
pemotongan
Kode

Pemotongan/
penambahan

2020

Kegiatan/Output/Komponen
Semula

Menjadi

01

Pengawasan non Audit

051

Melaksanakan kegiatan Reviu

115.718.000

66.728.000

48.990.000

052

Melaksanakan kegiatan Evaluasi

294.433.000

45.899.000

248.534.000

053

Melaksanakan kegiatan Pemantauan

151.681.000

58.564.000

93.117.000

054

Melaksanakan
kegiatan
Fasilitasi dan Pelatihan

84.368.000

29.200.000

055

Melaksanakan kegiatan Pengawasan
Lainnya

60.253.000

72.374.000

02

Audit Internal

051

Melaksanakan Audit Internal

130.180.000

54.820.000

75.360.000

Jumlah

836.633.000

327.585.000

509.048.000

Asistensi,

55.168.000
-12.121.000
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Dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19, beberapa
kegiatan yang dilaksanakan tatap muka dan perjalanan dinas dihentikan
dan dipotong anggarannya. Kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan
dan pengawasan lainnya yang semula dilakukan tatap muka dialihkan
menjadi rapat daring. Kegiatan pengembangan kompetensi SDM
dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan kegiatan tanpa
berbayar yang dilaksanakan oleh instansi lain dan melalui kegiatan pelatihan
di kantor sendiri oleh Inspektorat.
Pengalihan kegiatan tersebut membantu dalam pencapaian kinerja,
sehingga walaupun anggaran dipotong, kegiatan tetap dapat berjalan dan
sasaran kinerja dapat tercapai. Hal ini juga dapat menggambarkan adanya
efisiensi anggaran kegiatan Inspektorat selama tahun 2020. Anggaran yang
dapat dihemat dan dialihkan ke program Percepatan Ekonomi Nasional
dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 adalah sebesar
Rp609.048.000 atau 60,84% dari total anggaran semula.
Pada tahun 2020, realisasi anggaran Inspektorat BSN adalah sebesar
Rp326.992.600 atau 99,82%. Pagu dan realisasi anggaran Inspektorat Tahun
2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.6. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat TA. 2020
Kode

Kegiatan/Output/Komponen

2020
Pagu

%
Realisasi

01

Pengawasan non Audit

051

Melaksanakan kegiatan Reviu

66.728.000

66.677.000

99,92%

052

Melaksanakan kegiatan Evaluasi

45.899.000

45.851.000

99,89%

053

Melaksanakan kegiatan Pemantauan

58.564.000

58.336.500

99,61%

054

Melaksanakan
kegiatan
Fasilitasi dan Pelatihan

29.200.000

29.193.000

99,97%

055

Melaksanakan kegiatan Pengawasan
Lainnya

72.374.000

72.121.000

99,65%

02

Audit Internal

051

Melaksanakan Audit Internal

54.820.000

54.813.200

99,98%

327.585.000

326.992.600

99,82%

Jumlah

Asistensi,
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BAB IV

L

PENUTUP

aporan
Kinerja
Inspektorat
Tahun
2020
menyajikan
pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Inspektorat Tahun
2020 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Inspektorat
Tahun 2020, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana dan sesuai dengan
target yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu :
1. Terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN,
2. Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat,
3. Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN.
Terlaksananya seluruh kegiatan di Inspektorat sangat mendukung
pelaksanaan kegiatan teknis lingkup BSN, sesuai tugas fungsi Inspektorat
sebagai pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
BSN.
Walaupun demikian, masih terdapat beberapa catatan atas hasil
evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB. Hal ini akan dijadikan input
untuk perbaikan kinerja Inspektorat di tahun-tahun berikutnya. Diharapkan
Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan
keputusan guna peningkatan kinerja BSN di masa mendatang.
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LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Inspektorat
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