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KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI),
Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi – Bdan Standardisasi
Nasional Tahun 2017 disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana
diamanahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014.
Pada tahun 2017, Pusat ALLI bertekad meneruskan Reformasi Birokrasi yang di
dalamnya penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan
untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program
berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
Laporan Kinerja Pusat ALLI Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi sumber
informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat ALLI
di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih
optimal.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (Pusat
ALLI) Tahun 2017 adalah bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dari
pelaksanaan Rencana Strategis Pusat ALLI, Kedeputian Bidang Penerapan
Standar dan Akreditasi – BSN Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan
2017. Laporan Kinerja Pusat ALLI Tahun Anggaran 2017, pada hakekatnya
merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diamanatkan selama tahun anggaran 2017.
Rencana Kinerja Pusat ALLI tahun 2017 telah menetapkan 5 (lima) sasaran
strategis dengan 17 (tujuhbelas) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja
tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu)
program.

Satu

program

tersebut

adalah

Program

Pengembangan

Standardisasi Nasional.
Dua kegiatan yang telah dilakukan berikut outputnya adalah:
1. Kegiatan:

Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga inspeksi,

yang akan menghasilkan output :
(a) Output : Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen
kegiatan sebagai berikut :
1) Menyusun

Kebijakan

Akreditasi

Bidang

Laboratorium

dan

Lembaga Inspeksi.
-

Menyusun kebijakan manajemen akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi

-

Menyusun

kebijakan

pengembangan

sistem

akreditasi

laboratorium dan lembaga inspeksi.
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-

Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium
penguji dan lemabga inspeksi.

-

Menyusun

kebijakan

teknis

akreditasi

laboratorium

dan

lembaga inspeksi.
2) Mengembangkan Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi.
-

Menyelenggarakan pelatihan asesor baru laboratorium dan
lembaga inspeksi

-

Pemeliharaan kompetensi asesor dan panitia teknis.

-

Menyelenggarakan

pertemuan

teknis

laboratorium

dan

lembaga inspeksi
3) Meningkatkan Pengakuan Regional dan Internasional terhadap
Skema Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
-

Mengembangkan

penerapan

kebijakan

MRA

akreditasi

regional dan internasional
-

Meningkatkan partisipasi dalam sidang akreditasi regional dan
internasional

4) Melaksanakan Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi
-

Melakukan koordinasi dan pengembangan layanan jasa
akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi.

-

Melakukan layanan jasa akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi

(b) Output : Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen
kegiatan sebagai berikut :
1) Menyusun Kebijakan Pengembangan SNSU dan Metrologi Nasional
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-

Menyusun kebijakan pengembangan SNSU dan metrologi
nasional.

-

Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium
kalibrasi, PUP dan medik.

-

Menyusun kebijakan pengembangan ketertelusuran metrologi
dan penerapan ketidakpastian pengukuran.

2) Meningkatkan Pengakuan Internasional Terhadap Kemampuan
Pengkuran Metrologi Nasional.
-

Melaksanakan international peer review untuk kemampuan
metrologi nasional.

Pusat ALLI dapat mencapai sasaran strategis dengan seluruh indikator
kinerjanya yang telah ditetapkan dengan tingkat prosentase capaian realisasi
anggaran 98,07%. Kinerja ini harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa
yang akan datang supaya proses akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
terlaksana lebih efektif, terbuka dan trasparan dalam waktu yang tidak melebihi
batas yang telah 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

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.
Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi
kewajiban Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI), sebagai
salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang
disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Kinerja Pusat ALLI memberikan kontribusi khususnya pada kinerja
Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (PSA) dan secara
keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusat
ALLI

merupakan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

Laporan

Kinerja

Kedeputian Bidang PSA tahun 2017.
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I.2

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat ALLI adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan
serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Kedeputian

Bidang PSA, dengan tujuan sebagai berikut :
1.

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

2.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan
dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit
Kerja.

I.3

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4
Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor
965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Pusat ALLI
adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi
program akreditasi laboratorium penguji, akreditasi laboratorium kalibrasi dan
akreditasi lembaga inspeksi.
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Untuk

menjalankan

tugas

pokok

tersebut,

Kinerja

Pusat

ALLI

menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium
penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
2. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi laboratorium
penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
3. pelaksanaan

kerjasama

akreditasi

laboratorium

penguji,

laboratorium

kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi secara nasional, regional dan
internasional;
4. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi
laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi; dan
5. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi
serta penerapannya.
Struktur Pusat ALLI dapat dilihat pada gambar berikut.
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Bagan Struktur Organisasi

Gambar I.1
Struktur Organisasi Pusat ALLI
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Pusat ALLI mempunyai tata kerja
yang didukung oleh:
1.

Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji, dengan tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan
perencanaan serta melaksanakan kesekretariatan akreditasi laboratorium
penguji, penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi laboratorium penguji,
kegiatan

uji

profisiensi

laboratorium

penguji,

dan

evaluasi

sistem

pengembangan standar acuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji menyelenggarakan fungsi:
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(a)

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma,
kriteria,

prosedur,

laboratorium

program

penguji,

uji

dan

perencanaan

profisiensi

dan

akreditasi

evaluasi

sistem

pengembangan standar acuan;
(b)

pelaksanaan kesekretariatan akreditasi laboratorium penguji;

(c)

pelaksanaan penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi
laboratorium penguji; dan

(d)

pelaksanaan uji profisiensi laboratorium penguji dan evaluasi
pengembangan standar acuan;

2.

Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, dengan tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan
perencanaan serta melaksanakan kesekretariatan akreditasi laboratorium
kalibrasi, kegiatan uji komparasi, penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi
laboratorium kalibrasi dan ketertelusuran standar fisik. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi menyelenggarakan
fungsi:
(a)

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma,
kriteria,

prosedur,

program

dan

perencanaan

akreditasi

laboratorium kalibrasi, uji komparasi dan ketertelusuran standar
fisik;
(b)

pelaksanaan kesekretariatan akreditasi laboratorium kalibrasi;

(c)

pelaksanaan

penyusunan

dan

evaluasi

sistem

akreditasilaboratorium kalibrasi; dan
(d)

pelaksanaan uji komparasi laboratorium kalibrasi dan evaluasi
ketertelusuran standar fisik;

3.

Bidang

Akreditasi

Lembaga

Inspeksi,

dengan

tugas

melaksanakan

penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur, program,
dan perencanaan serta melaksanakan akreditasi lembaga inspeksi,
penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi lembaga inspeksi dan kegiatan
uji banding lembaga inspeksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang
Akreditasi Lembaga Inspeksi menyelenggarakan fungsi:
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(a)

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma,
kriteria, prosedur, program dan perencanaan akreditasi lembaga
inspeksi dan uji banding;

(b)

pelaksanaan kesekretariatan akreditasi lembaga inspeksi;

(c)

pelaksanaan penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi lembaga
inspeksi; dan

(d)
4.

pelaksanaan uji banding lembaga inspeksi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan

peraturan

perundang- undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri
dari jabatan fungsional standardisasi dan sejumlah jabatan fungsional
lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan
bidang keahliannya.

I.4

SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan

31 Desember 2017 Pusat ALLI memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, dengan rincian sesuai tabel
berikut:
Tabel I.1
Personel ASN Pusat ALLI Tahun 2017
No

Uraian

Jenjang Pendidikan
< S1
S1
S2

Jumlah
Orang

1.

Kepala Pusat

-

1

-

1

2.

Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji (ALP)

2

15

6

23

3.

Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi (ALK)

-

15

-

15

4.

Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi (ALI)

1

6

1

8

3

37

7

47

Jumlah

2017| Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI)

16

Perbandingan Personil ASN Pusat ALLI
2016 vs. 2017
25

25

23

20
15

15

14

Kepala Pusat
Bidang ALP

10

9

8

Bidang ALK
Bidang

5
0

1

1

2016

2017

Diagram Pie

Usia

Jumlah

21 - 30 th

15

31 - 40 th

24

41 - 50 th

7

> 51 th

1
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Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki

16

Perempuan

31

Masa Kerja

Jumlah

0 - 5 th

23

6 - 10 th

10

11 - 20 th

13

21 - 30 th

1
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Tingkat Pendidikan

Jumlah

D3

3

S1

37

S2

7

Pangkat/
Golongan

Jumlah

II

3

III

40

IV

4
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Bidang
Pendidikan

Jumlah

Teknik

18

Sains

24

Lain-Lain

5

Gambar I.2
Grafik Personel ASN Pusat ALLI

I.5

PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.
Pusat ALLI mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan
fungsi BSN, yaitu sebagai Sekretariat pengelola layanan akreditasi laboratorium
dan lembaga inspeksi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian oleh
laboratorium dan lembaga inspeksi serta sekretariat pengelola Standar Nasional
Satuan Ukuran (SNSU) dan keberterimaan kemampuan metrologi nasional.
Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Pusat ALLI telah mengidentifikasi
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potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan
dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Pusat ALLI
POTENSI
1. Meningkatnya jumlah
LPK (Laboratorium
Penguji, Kalibrasi, PUP,
RMP dan lembaga
inspeksi) yang
diakreditasi .

2. Meningkatnya jumlah
pemohon akreditasi
awal dan pemohon
reakreditasi LPK yang
menggunakan sistem
akreditasi online
(“Komite Akreditasi
Nasional
Management
Information System“

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Beban kerja personil yang
melakukan proses akreditasi
LPK semakin bertambah.
Personil yang menangani
proses akreditasi idealnya 1
orang menangani tidak lebih
dari 50 LPK, namun saat ini 1
orang menangani 80-100 LPK
dengan luas cakupan dan
kompleksitas ruang lingkup
yang bervariasi.

Menambah jumlah
personil yang melakukan
proses akreditasi LPK yang
didasari analisa beban
kerja.

Kompetensi teknis personil
untuk memproses akreditasi
LPK kurang memadai

Peningkatan pelatihan
teknis untuk personil sesuai
dengan kebutuhan
lingkup teknis pekerjaan,

Kuantitas dan kualitas sumber
daya manusia eksternal
(Asesor, panitia teknis) yang
melakukan kegiatan penilaian
kesesuaian untuk proses
akreditasi LPK masih terbatas
dan kurang

Peningkatan sumber daya
manusia eksternal (Asesor,
panitia teknis) dengan
melakukan refreshment
Asesor, pelatihan Asesor,
serta sosialisasi yang
terkait dengan
persyaratan akreditasi
Melakukan peningkatan
dan perbaikan terhadap
sistem KANMIS

Sistem akreditasi online
“Komite Akreditasi Nasional
Management Information
System“ (KANMIS) digunakan
untuk proses asesmen awal
dan reasesmen laboratorium
kalibrasi. Sistem KANMIS ini
masih memerlukan
penyempurnaan dan
pengembangan yang cukup
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POTENSI
(KANMIS)

PERMASALAHAN
besar, karena saat
penggunaan aplikasi KANMIS
masih mengalami beberapa
kendala dan belum sempurna.

TINDAK LANJUT

3. Meningkatnya jumlah
kemampuan
pengukuran dan
kalibrasi yang
tertelusur dan diakui
secara Internasional

BSN kesulitan dalam
memantau dan
mengendalikan kegiatan peer
review Lembaga Metrologi
Nasional (Puslit Metrologi LIPI)
yang organisasinya diluar BSN.
Sementara untuk
mendapatkan pengakuan
atas CMC (calibration &
measurement capability
(CMC) Lembaga Metrologi
Nasional yang diperoleh
melalui tahapan peer review
kompetensi (mencakup
penerapan sistem manajemen
mutu laboratorium dan hasil uji
banding) sepenuhnya
dikendalikan oleh Puslit
Metrologi LIPI

Melakukan koordinasi
yang efektif dengan Pusat
Penelitian Metrologi LIPI
dalam
mengkoordinasikan
kegiatan peer review
LMN. Diperlukan
pengkajian lebih lanjut
mengenai struktur
organisasi disesuaikan
dengan tugas dan fungsi
BSN dalam pengelolan
Standar Nasional Satuan
Ukuran

4. Meningkatnya
kompetensi LPK yang
diakreditasi

Keterbatasan lembaga yang
menyelenggarakan uji
profisiensi / komparasi
laboratorium uji/kalibrasi atau
LPK yang relevan sesuai
dengan kebutuhan ruang
lingkup laboratorium (LPK)
terakreditasi

Menyelenggarakan uji
banding atau profisiensi
antar laboratorium (LPK)
sesuai kebutuhan ruang
lingkupnya sebagai suatu
bentuk “measurement
audit” untuk memastikan
kompetensi laboratorium
(LPK) terakreditasi

Adanya perubahan
persyaratan badan akreditasi
dari ISO/IEC 17011:2004
menjadi ISO/IEC 17011:2017

1. Melaksanakan kajian
terhadap persyaratan
ISO/IEC 17011:2017

5. Perkembangan
Sistem dan tata kerja
telah menerapkan
ISO/IEC 17011:2004,
Conformity
assessment – General
requirements for
accreditation bodies
accrediting
conformity
assessment bodies

2. Menyusun sistem dan
tata kerja sesuai
dengan persyaratan
ISO/IEC 17011:2017
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POTENSI
6. Pengembangan
penerapan skema
akreditasi
laboratorium SNI
ISO/IEC 17025

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Adanya perubahan
persyaratan implementasi dari
SNI ISO/IEC 17025:2008 menjadi
SNI ISO/IEC 17025:2017

1. Melaksanakan kajian
terhadap persyaratan
SNI ISO/IEC 17025:2017
2. Menyusun kebijakan
masa transisi
implementasi ke
standar versi terbaru
(SNI ISO/IEC
17025:2017)
3. Memonitor asesmen
plan dari setiap klien
(laboratorium) untuk
proses konversi ke
standar versi terbaru
(SNI ISO/IEC
17025:2017)
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi

R

umusan visi dan misi Pusat ALLI sesuai Renstra Pusat ALLI Tahun 20152019 adalah sebagai berikut.

VISI
“Terwujudnya sistem akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi yang handal untuk meningkatkan daya saing dan
kualitas hidup bangsa”.

MISI
1. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi;
2. memfasilitasi pengelolaan SNSU guna memastikan ketertelusuran
metrologi nasional ke sistem internasional;
3. memfasilitasi pengembangan kerjasama dan pengakuan nasional
dan internasional di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi dan pengelolaan SNSU.

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 isu2017| Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI)
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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 Pusat
ALLI telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi
organisasi.
Rumusan tujuan Pusat ALLI adalah sebagai berikut:

TUJUAN
Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi Pusat Akreditasi Laboratorium dan
Lembaga Inspeksi, tujuan yang ingin dicapai adalah memenuhi kebutuhan
nasional akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakui di tingkat
internasional.
Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat ALLI selaku Unit
Teknis/Pendukung di lingkungan BSN. Pusat ALLI dituntut agar dapat mengikuti
perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas,
produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja
Pusat ALLI harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis,
indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan
kinerja outcome. Pada tahun 2017, sasaran Pusat ALLI telah dilakukan
penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.
Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

SASARAN
Sasaran sesuai Renstra Pusat ALLI Tahun 2015-2019:

1. Tersedianya kebijakan pengembangan sistem akrediatsi laboratorium dan
lembaga inspeksi;
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2. Meningkatnya jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola
akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan pengelola SNSU;
3. Meningkatnya pelayanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
4. Meningkatnya pengakuan internasional dan regional terhadap sistem
akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
5. Meningkatnya pengelolaan SNSU; dan
6. Meningkatnya pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran
metrologi nasional.
Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat ALLI
berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 Customer Perspectives:
(1) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan
 Internal Process Perspectives:
(2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan
penilaian kesesuaian
(3) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran
 Learning and Growth Perspectives:
(4) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi PALLI yang professional.

II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja
dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan
organisasi pada akhir tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran
kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja
Sasaran Kedeputian Bidang PSA sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja
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Pusat ALLI Tahun 2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian
Kinerja Pusat ALLI tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Tahun 2017
Sasaran

Indikator Kinerja

Target
2017

Customer Perspectives
Meningkatnya
penerapan SNI oleh
pemangku kepentingan

1. Pertumbuhan jumlah klien
pengujian berbasis SNI dari
laboratorium dan lembaga
inspeksi yang diakreditasi.

200 klien

2. Pertumbuhan jumlah hasil uji
produk unggulan berbasis SNI
yang diterbitkan lab uji dan
lembaga inspeksi yang diakreditasi

30 laporan
uji, inspeksi

3. Pertumbuhan jumlah hasil uji
produk retail dalam negeri
berbasis SNI yang diterbitkan lab uji
dan lembaga inspeksi yang
diakreditasi KAN

100 laporan
uji, inspeksi

Internal Process Perspectives
Meningkatnya kapasitas
dan kualitas
pengembangan SNI

4. Jumlah SNI yang dimanfaatkan
oleh laboratorium uji dan lembaga
inspeksi yang diakreditasi.

350 SNI

Learning and Growth Perspectives
Meningkatnya kapasitas
dan kualitas sistem
penerapan standar dan
penilaian kesesuaian

5. Jumlah laboratorium dan lembaga
inspeksi yang diakreditasi dengan
ruang lingkup SNI untuk
pemerlakukan regulasi, produk
unggulan nasional, produk retail
dalam negeri dan fasilitasi industri

1495 LPK
(laboratoriu
m, lembaga
inspeksi,
penyelengg
ara uji
profisiensi
danproduse
n bahan
acuan)
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Sasaran

Indikator Kinerja
6. Jumlah skema akreditasi
laboratorium dan lembaga
inspeksi yang diakui di tingkat
internasional melalui APLAC/ILAC
MRA
7. Jumlah skema akreditasi
laboratorium dan lembaga
inspeksi yang dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan
8. Persentase pemenuhan sumber
daya manusia eksternal yang
memenuhi persyaratan personel
akreditasi sesuai dengan
persyaratan APLAC/ILAC MRA

1.

Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas sistem
ketertelusuan
pengukuran

2.

Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan organisasi
PALLI yang
profesional.

9. Persentase pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi
kompetensi (pelaksanaan
survailen dan re asesmen) LPK
yang diakreditasi.
10. Jumlah kemampuan pengukuran
dan kalibrasi yang telah dimilai
untuk memenuhi persyaratan
internasional
11. Persentase Aparatur Sipil Negara
(ASN) PALLI yang meningkat
kompetensinya.

12. Realisasi anggaran PALLI
13. Persentase pencapaian kinerja
PALLI
14. Persentase tindak lanjut atas hasil
pengawasan eksternal
15. Persentase tindak lanjut atas hasil
pengawasan internal.
16. Persentase implementasi RB BSN
sesuai dengan tugas dan fungsi

Target
2017

5 skema

6 skema

80%

100%

175
kemampua
n

100%

≥ 95%
90%
100%
100%
75%
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Sasaran

Indikator Kinerja
PALLI
17. Tingkat kepuasan pelanggan atas
layanan akreditasi laboratorium
dan lembaga inspeksi (skala 1-100)

Target
2017
80 nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat ALLI pada tahun
2017 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki
indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan
pada setiap pelaksanaannya.
Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat ALLI telah
dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bidang di lingkungan Pusat
ALLI Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada laporan kinerja di masing-masing
bidang.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat ALLI
melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan
program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah
sebagai berikut:
A. Program Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:
1. Kegiatan:

Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga inspeksi,

yang akan menghasilkan output :

a. Output : Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen
kegiatan sebagai berikut :
1) Menyusun Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi.
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-

Menyusun kebijakan manajemen akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi

-

Menyusun

kebijakan

pengembangan

sistem

akreditasi

laboratorium dan lembaga inspeksi.
-

Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium
penguji dan lemabga inspeksi.

-

Menyusun

kebijakan

teknis

akreditasi

laboratorium

dan

lembaga inspeksi.
2) Mengembangkan

Asesor

Bidang

Laboratorium

dan

Lembaga

Inspeksi.
-

Menyelenggarakan pelatihan asesor baru laboratorium dan
lembaga inspeksi

-

Pemeliharaan kompetensi asesor dan panitia teknis.

-

Menyelenggarakan

pertemuan

teknis

laboratorium

dan

lembaga inspeksi
3) Meningkatkan Pengakuan Regional dan Internasional terhadap
Skema Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
-

Mengembangkan

penerapan

kebijakan

MRA

akreditasi

regional dan internasional
-

Meningkatkan partisipasi dalam sidang akreditasi regional dan
internasional

4) Melaksanakan Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi
-

Melakukan koordinasi dan pengembangan layanan jasa
akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi.

-

Melakukan layanan jasa akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi

b. Output : Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
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Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen
kegiatan sebagai berikut :
1) Menyusun Kebijakan Pengembangan SNSU dan Metrologi Nasional
-

Menyusun kebijakan pengembangan SNSU dan metrologi
nasional.

-

Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium
kalibrasi, PUP dan medik.

-

Menyusun kebijakan pengembangan ketertelusuran metrologi
dan penerapan ketidakpastian pengukuran.

2) Meningkatkan

Pengakuan

Internasional

Terhadap

Kemampuan

Pengkuran Metrologi Nasional.
-

Melaksanakan international peer review untuk kemampuan
metrologi nasional

-

Meningkatkan partisipasi dalam sidang metrologi regional dan
internasional.
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BAB III

A

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.
Pusat ALLI 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, Pusat ALLI telah melaksanakan beberapa aktivitas
kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan
aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat
ALLI Tahun 2017.

III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat ALLI, 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 Pusat ALLI yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian
Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel III.1
Pencapaian Kinerja PUSAT ALLI Tahun 2017
Sasaran

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya
penerapan SNI
oleh pemangku
kepentingan

2. Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas
pengembangan
SNI
3. Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas sistem
penerapan
standar dan
penilaian
kesesuaian

Capaian
%

Target

Realiasi

200 klien

200 klien

2. Pertumbuhan
jumlah hasil uji
produk unggulan
berbasis SNI yang
diterbitkan lab uji
dan lembaga
inspeksi yang
diakreditasi

30 laporan
uji, inspeksi

30 laporan
uji, inspeksi

100%

3. Pertumbuhan
jumlah hasil uji
produk retail dalam
negeri berbasis SNI
yang diterbitkan lab
uji dan lembaga
inspeksi yang
diakreditasi KAN
4. Jumlah SNI yang
dimanfaatkan oleh
laboratorium uji dan
lembaga inspeksi
yang diakreditasi.
5. Jumlah laboratorium
dan lembaga
inspeksi yang
diakreditasi dengan
ruang lingkup SNI
untuk
pemerlakukan
regulasi, produk
unggulan nasional,

100 laporan
uji, inspeksi

100 laporan
uji, inspeksi

100%

350 SNI

409 SNI

117%

1495 LPK
(laboratoriu
m, lembaga
inspeksi,
penyelengg
ara uji
profisiensi
danprodusen
bahan

1568

105%

1. Pertumbuhan
jumlah klien
pengujian berbasis
SNI dari
laboratorium dan
lembaga inspeksi
yang diakreditasi.
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Sasaran

6.

7.

8.

9.

4. Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas sistem

10.

Realiasi

Capaian
%

5 skema

5

100%

6 skema

6

100%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

175
kemampuan

362
Kemampuan

207%

Indikator Kinerja

Target

produk retail dalam
negeri dan fasilitasi
industri
Jumlah skema
akreditasi
laboratorium dan
lembaga inspeksi
yang diakui di
tingkat internasional
melalui APLAC/ILAC
MRA
Jumlah skema
akreditasi
laboratorium dan
lembaga inspeksi
yang
dikembangkan
untuk memenuhi
kebutuhan
pemangku
kepentingan
Persentase
pemenuhan sumber
daya manusia
eksternal yang
memenuhi
persyaratan
personel akreditasi
sesuai dengan
persyaratan
APLAC/ILAC MRA
Persentase
pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi kompetensi
(pelaksanaan
survailen dan re
asesmen) LPK yang
diakreditasi.
Jumlah kemampuan
pengukuran dan
kalibrasi yang telah

acuan)
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Sasaran
ketertelusuan
pengukuran

5. Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran,
sumber daya
manusia, tata
kelola dan
organisasi PALLI
yang profesional.

Indikator Kinerja

Target

Realiasi

dinilai untuk
memenuhi
persyaratan
internasional
11. Persentase Aparatur
Sipil Negara (ASN)
PALLI yang
meningkat
kompetensinya.

Capaian
%

100%

100%

100%

≥ 95%

100%

90%

≥ 95%
(98,07%)
101%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

133%

80 nilai

78 nilai
(3,9 skala 5)

97,5%

12. Realisasi anggaran
PALLI
13. Persentase
pencapaian kinerja
PALLI
14. Persentase tindak
lanjut atas hasil
pengawasan
eksternal
15. Persentase tindak
lanjut atas hasil
pengawasan
internal.
16. Persentase
implementasi RB BSN
sesuai dengan tugas
dan fungsi PALLI
17. Tingkat kepuasan
pelanggan atas
layanan akreditasi
laboratorium dan
lembaga inspeksi
(skala 1-100)

113%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusat ALLI
untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.
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SASARAN
1

Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan
Tabel III.1a
Capaian Kinerja Sasaran I
Capaian 2017

Indikator Kinerja

Realisasi
2016

Capaian
%

Target

Realiasi

200
klien

200
klien

100%

2. Pertumbuhan jumlah hasil uji
produk unggulan berbasis SNI
yang diterbitkan lab uji dan
lembaga inspeksi yang
diakreditasi.

30
laporan
uji,
inspeksi

30
laporan
uji,
inspeksi

100%

3. Pertumbuhan jumlah hasil uji
produk retail dalam negeri
berbasis SNI yang diterbitkan
lab uji dan lembaga inspeksi
yang diakreditasi KAN.

100
laporan
uji,
inspeksi

100
laporan
uji,
inspeksi

100%

1. Pertumbuhan jumlah klien
pengujian berbasis SNI dari
laboratorium dan lembaga
inspeksi yang diakreditasi.

NA

Peningkata
n/
(Penurunan
) dari
realisasi
tahun
sebelumny
a

(indikator
kinerja
baru)

NA

NA

NA

NA

NA

(indikator
kinerja
baru)

(indikator
kinerja
baru)

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya
penerapan SNI oleh pemangku kepentingan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja
yaitu 1) Pertumbuhan jumlah klien pengujian berbasis SNI dari laboratorium dan
lembaga inspeksi yang diakreditasi, 2) Pertumbuhan jumlah hasil uji produk
unggulan berbasis SNI yang diterbitkan lab uji dan lembaga inspeksi yang
diakreditasi dan 3) Pertumbuhan jumlah hasil uji produk retail dalam negeri
berbasis SNI yang diterbitkan lab uji dan lembaga inspeksi yang diakreditasi
KAN. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar
100%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

2017| Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI)

36

1.

Indikator Kinerja : Pertumbuhan jumlah klien pengujian berbasis SNI dari
laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi.
Target tahun 2017 adalah 200 klien. Realisasi adalah sebanyak 200 klien, yang
terdiri dari 190 laboratorium uji dan 10 lembaga inspeksi. Sehingga prosentase
capaian terpenuhi 100%.
Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan untuk tahun 2017, sehingga belum
dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Pencapaian tahun 2017 harus
dipertahankan dan ditingkatkan.
Laboratorium penguji diakreditasi diminta untuk mengisi kuisioner terkait jumlah
klien pengujian berbasis SNI. Cukup banyak laboratorium penguji yang tidak
mengembalikan hasil. Dan didapat hasil bahwa terdapat 190 klien pengujian
berbasis SNI.

Ke depannya akan dilakukan pendekatan yang lebih proaktif

terhadap laboratorium penguji dalam pengisian kuisioner.
Penggunaan sumber daya cukup efektif karena pengisian kuisioner dapat
dilakukan melalui email atau program pengisian kuisioner yang sederhana
(secara online) .
Sampai dengan akhir tahun 2017, berdasarkan pangkalan data lembaga
inspeksi yang telah diakreditasi, pertumbuhan jumlah klien inspeksi berbasis SNI
dari lembaga inspeksi yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah
sebesar 10 klien dibandingkan tahun 2016. Capaian ini sesuai target yaitu 10
klien, atau 100% dibandingkan dengan target.
2.

Indikator Kinerja : Pertumbuhan jumlah hasil uji produk unggulan berbasis SNI
yang diterbitkan lab uji dan lembaga inspeksi yang diakreditasi.
Target tahun 2017 adalah 30 laporan (hasil uji, kalibrasi, inspeksi).

Realisasi

adalah sebanyak 30 laporan, terdiri dari: 25 laporan hasil uji dan 5 laporan hasil
inspeksi. Realsasi tahun 2017 sesuai target dengan capaian sebesar 100%.
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Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan untuk tahun 2017, sehingga belum
dapat dibandingkan dengan tahun 2016.
Laboratorium penguji diakreditasi diminta untuk mengisi kuisioner terkait jumlah
hasil uji produk unggulan berbasis SNI yang diterbitkan oleh laboratorium uji
yang diakreditasi.
kuisioner.

Cukup banyak laboratorium penguji yang tidak mengisi

Dari laboratorium yang mengisi kuisioner, didapat hasil bahwa

terdapat 25 laporan hasil uji produk unggulan berbasis SNI.
Ke depannya akan dilakukan pendekatan yang lebih proaktif terhadap
laboratorium penguji dalam pengisian kuisioner.
Penggunaan sumber daya cukup efektif karena pengisian kuisioner kuisioner
dapat dilakukan melalui email atau program pengisian kuisioner yang
sederhana (secara online).
Sampai dengan akhir tahun 2017, berdasarkan data yang diperoleh dari
lembaga inspeksi yang telah diakreditasi, pertumbuhan jumlah laporan inspeksi
yang diterbitkan lembaga inspeksi yang diakreditasi KAN adalah 5 laporan
inspeksi jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Capaian ini sesuai dengan

target yaitu 5 laporan hasil inspeksi, atau 100% dibandingkan dengan target.
3.

Indikator Kinerja : Pertumbuhan jumlah hasil uji produk retail dalam negeri
berbasis SNI yang diterbitkan lab uji dan lembaga inspeksi yang diakreditasi
KAN.
Target tahun 2017 adalah 100 laporan (hasil uji, kalibrasi, inspeksi).

Realisasi

adalah sebanyak 100 laporan terdiri dari 90 laporan hasil uji dan 10 laporan
inspeksi. Capaian adalah 100%. Target tahun 2017 dapat tercapai.
Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan untuk tahun 2017, sehingga belum
dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Laboratorium penguji diakreditasi
diminta untuk mengisi kuisioner terkait jumlah hasil uji produk retail dalam negeri
berbasis SNI yang diterbitkan.
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Sedangkan capaian laporan inspeksi diperoleh dari pertumbuhan jumlah hasil
inspeksi produk retail dalam negeri berbasis SNI yang diterbitkan lembaga
inspeksi yang diakreditasi sebesar 10 laporan hasil inspeksi dari tahun
sebelumnya (tahun 2016). Sampai dengan akhir tahun 2017, berdasarkan data
yang diperoleh dari lembaga inspeksi yang telah diakreditasi, pertumbuhan
jumlah laporan inspeksi produk retail yang diterbitkan lembaga inspeksi yang
diakreditasi KAN adalah 10 laporan inspeksi jika dibandingkan dengan tahun
2016. Capaian ini sesuai dengan target yaitu 10 laporan hasil inspeksi, atau
100% dibandingkan dengan target.
Pencapaian target indikator kinerja 1, 2 dan 3 di atas tidak terlepas dari dukungan
regulator yang memberlakukan kebijakan untuk penerapan secara wajib akreditasi
laboratorium (SNI ISO/IEC 17025) dan lembaga inspeksi (SNI ISO/IEC 17020) bagi
lembaga LPK dengan ruang lingkup yang relevan.

SASARAN
2

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI.
Tabel III.1b
Capaian Kinerja Sasaran II
Capaian 2017

Indikator Kinerja
4. Jumlah SNI yang
dimanfaatkan oleh
laboratorium uji dan lembaga
inspeksi yang diakreditasi.

Target

Realiasi

Capaian %

350 SNI

409 SNI

117%

Realisa
si 2016

329 SNI
(105,1
%)

Peningkatan/
(Penurunan)
dari realisasi
tahun
sebelumnya

+80 SNI
(+11,9%)

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya
kapasitas dan kualitas pengembangan SNI terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja
yaitu 4) Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh laboratorium uji dan lembaga
inspeksi yang diakreditasi. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata2017| Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI)
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rata capaian sebesar 117%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 2.
4.

Indikator Kinerja : Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh laboratorium uji dan
lembaga inspeksi yang diakreditasi.
Target tahun 2017 sejumlah 350 SNI mampu direalisasikam Pusat ALLI sebanyak
409 SNI.

Sehingga diperoleh prosentase capaian sebesar 117% (melampaui

target).
Realisasi tahun 2016 adalah 329 SNI. Terdapat peningkatan sejumlah 80 SNI
(sebesar 11,9%) antara realisasi tahun 2017 dibandingkan tahun 2016.
Standar telah dipercaya akan mampu mendorong berkembangnya pasar
domestik. Bagi produsen, SNI merupakan acuan persyaratan minimal produk
dalam

produksi

serta

merupakan

tolok

ukur

kualitas

produk.

Dengan

mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produknya telah ber-SNI atau
telah sesuai dengan SNI, produk tersebut akan mendapat nilai tambah
kepercayaan pembeli dan memperkuat eksistensinya di pasar. Penerapan SNI
oleh produsen dalam negeri juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk
menggalakkan produk dalam negeri yang bermutu dan berdaya saing. Agar
suatu produk ber SNI atau sesuai dengan SNI, harus dilalui suatu proses penilaian
kesesuaian oleh LPK yang kompeten.

Kompetensi LPK itu sendiri dibuktikan

melalui akreditasi, penilaian oleh pihak ketiga, yaitu badan akreditasi, yang
tidak memihak dan mandiri.

Ketidakberpihakan dan kemandirian serta

kesesuaian sistem akreditasi nya dengan ketentuan atau standar internasional
harus senantiasa dijaga dan diakui, baik di tingkat nasional maupun global.
Penilaian kesesuaian produk (barang atau jasa) dalam hal ini dilakukan melalui
aktivitas pengujian, kalibrasi maupun inspeksi.

Oleh sebab itu penggunaan

metode SNI oleh laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi menjadi
indikator penjaminan mutu produk di Indonesia.
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SNI yang digunakan dalam pengujian sejumlah 330 SNI banyak ditemukan
pada metode pengujian produk pangan, farmasi, kosmetika, bahan pembersih,
peralatan rumah tangga, mainan anak, lingkungan, perikanan, pertanian,
perkebunan otomotif, baja dan produk baja, listrik dan elektronika, semen,
beton, aspal, keramik, pupuk, plastik/PVC, karet, teksti dan produk tekstil,
minyak, pertambangan, dan pertanahan.
Penggunaan SNI dalam pelaksanaan inspeksi sejumlah 79 SNI, banyak
ditemukan di sektor konstruksi, pemeliharaan dan konstruksi bangunan,
transportasi, telekomunikasi, mesin dan peralatan industri, barang manufaktur,
pertanian dan produk pertanian, bahan alam dan produk kilang, dan
lingkungan.
Pusat ALLI sejak awal tidak menetapkan target untuk penggunaan SNI di
aktivitas kalibrasi. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa jumlah SNI yang
digunakan dikalibrasi sangat minim. Secara umum metode kalibrasi masih
didominasi penggunaan metode yang berbasis standar selain SNI, sehingga
harus lebih digalakkan usaha untuk mendorong dan mampu menarik minat
stakeholder / laboratorium kalibrasi untuk menggunakan SNI yang relevan.

Ke depannya akan dilakukan identifikasi secara lebih efektif terhadap SNI yang
digunakan oleh laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi.
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SASARAN
3

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan
standar dan penilaian kesesuaian.
Tabel III.1c
Capaian Kinerja Sasaran III
Capaian 2017

Indikator Kinerja
5. Jumlah laboratorium dan
lembaga inspeksi yang
diakreditasi dengan ruang
lingkup SNI untuk
pemerlakukan regulasi,
produk unggulan nasional,
produk retail dalam negeri
dan fasilitasi industri
6. Jumlah skema akreditasi
laboratorium dan lembaga
inspeksi yang diakui di tingkat
internasional melalui
APLAC/ILAC MRA
7. Jumlah skema akreditasi
laboratorium dan lembaga
inspeksi yang dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
8. Persentase pemenuhan
sumber daya manusia
eksternal yang memenuhi
persyaratan personel
akreditasi sesuai dengan
persyaratan APLAC/ILAC MRA
9. Persentase pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi
kompetensi (pelaksanaan
survailen dan re asesmen) LPK
yang diakreditasi.

Target

1495
LPK

Realiasi

Capaian
%

Realisasi
2016

Peningkatan/
(Penurunan)
dari realisasi
tahun
sebelumnya

1568
LPK

105%

1415 LPK
(104,1%)

5
skema

5

100%

4
(100%)

+1 skema
(Prosentase
capaian
tetap)

6
skema

6

100%

5
(100%)

+1 skema
(Prosentase
capaian
tetap)

80%

80%

100%

NA (ada
perbedaa
n
kualifikasi)

NA

100%

100%

100%

95,4%

+4,6%

(laboratori
um,
lembaga
inspeksi,
penyeleng
gara uji
profisiensi
danprodus
en bahan
acuan)

+153 LPK
(+0,9%)
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Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya
kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu 5) Jumlah laboratorium dan lembaga
inspeksi yang diakreditasi dengan ruang lingkup SNI untuk

pemerlakukan

regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi
industri, 6) Jumlah skema akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang
diakui di tingkat internasional melalui APLAC/ILAC MRA, 7) Jumlah skema
akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, 8) Persentase pemenuhan
sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi
sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA dan 9) Persentase pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan survailen dan re asesmen)
LPK yang diakreditasi. Yang tercapai sebesar 100% adalah indikator kinerja 6),
7), 8) dan 9). Sedangkan yang tercapai di atas 100% (sebesar 105%) adalah
indikator kinerja 5). Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata
capaian sebesar 101%.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.
5.

Indikator Kinerja : Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi
dengan ruang lingkup SNI untuk

pemerlakukan regulasi, produk unggulan

nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri.
Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan Pusat ALLI. Laboratorum
dan lembaga Inspeksi yang dimaksud mencakup semua jenis LPK yang
akreditasinya diproses oleh Pusat ALLI, yaitu laboratorium kalibrasi, laboratorium
pengujian, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi
(PUP), dan produsen bahan acuan (RMP). Jumlah LPK yang ditargetkan tahun
2017 adalah 1495. Realisasinya melebihi target, yaitu sebanyak 1568 LPK dengan
prosentase

capaian sebesar

105%, yang

didominasi

oleh laboratorium
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pengujian sejumlah 1170 LPK (74.6%). Belum ada RMP yang diakreditasi
meskipun skemanya sudah dibuka sejak November 2014.
Pertumbuhan jumlah LPKseperti terlihat dalam tabel berikut.
Tabel III.1d
Jumlah LPK yang diakreditasi KAN tahun 2015-2017
No

LPK

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1.

Laboratorium
Pengujian

940

1072

1170

2.

Laboratorium Kalibrasi

200

230

249

3.

Lembaga Inspeksi

44

53

81

4.

Laboratorium Medik

44

49

55

5.

Penyelenggara Uji
Profisiensi

5

11

13

6.

Produsen Bahan
Acuan

0

0

0

1233

1415

1568

92

182

153

8.1%

14.8%

10.8%

Total LPK
Pertumbuhan
Persentasi pertumbuhan
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Gambar III.1
Grafik Pertumbuhan LPK yang diakreditasi KAN tahun 2015-2017
Lembaga inspeksi mengalami kenaikan signifikan disebabkan karena dorongan
permintaan pelanggan atas akreditasi sebagai bukti kompetensi serta adanya
regulasi

yang

mewajibkan

akreditasi

sebagai

persyaratan

kompetensi.

Beberapa peraturan yang mewajibkan atau mendorong adanya persyaratan
akreditasi dari regulator adalah:
-

Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan
Umum Verifikasi atau Ketertelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan

-

Permen ESDM No 38 tahun 2017 tentang Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi

Permen Kelautan dan Perikanan no. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
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Secara total target tahun 2017 adalah 1495 LPK telah dapat dicapai dengan
realisasi sebanyak 1568 LPK (prosentase capaian sebesar 105%).

6.

Indikator Kinerja : Jumlah skema akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
yang diakui di tingkat internasional melalui APLAC/ILAC MRA.
KAN telah menjadi penandatangan ILAC MRA dan APLAC MRA untuk 4 skema
akreditasi. Sampai dengan tahun 2016 KAN mampu memelihara MRA tersebut
melalui penerapan ISO/IEC 17011:2011 secara efektif dan partisipasi aktif dalam
forum dan kegiatan APLAC dan ILAC yang dievaluasi setiap 4 tahun dengan
capaian 4 (empat) skema.
Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah berhasil menjadi signatory member untuk
Mutual Recognition Arrangement (MRA) di bidang akreditasi laboratorium uji,
laboratorium kalibrasi, laboratorium medik serta lembaga inspeksi di lingkungan
ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)/APLAC (Asia Pacific
Laboratory Accreditation Cooperation). Pada bulan Juli 2017, untuk pengajuan
ruang lingkup skema penyelenggara uji profisiensi telah diputuskan statusnya
sebagai MRA Signatory APLAC. Dengan dipertahankannya 4 MRA dan
penambahan 1 MRA tersebut, maka kompetensi laboratorium dan lembaga
inspeksi yang telah diakreditasi KAN dapat dipercaya/ diakui di tingkat regional
dan internasional
Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional yang
ditargetkan pada tahun 2017 adalah 5 (lima) skema dan realisasinya adalah 5
(lima) skema. Dalam hal ini capaiannya adalan 100%.

7.

Indikator Kinerja : Jumlah skema akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
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Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, terdapat 6 skema
akreditasi yang dikembangkan dan dipelihara yang menjadi tugas dan fungsi
Pusat ALLI., Skema akreditasi di Pusat ALLI yang dikembangkan untuk memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan adapat dilihat pada tabel

di bawah.

Keluruh skema ini masih tetap dipelihara dan dikembangkan sesuai persyaratan
yang berkembang di internasional.
Tabel III.1e
Skema akreditasi di Pusat ALLI yang diakui di tingkat internasional
(MRA/MLA)

No.

Skema Akreditasi

Tanggal Awal
Pengakuan Internasional

Keterangan

APLAC MRA
22 Mei 2001

ILAC MRA
20 Juni 2001

Pemeliharaan

Laboratorium
Kalibrasi (ISO/IEC
17025)

13 Nov 2003

30 Des 2003

Pemeliharaan

3

Lembaga
Inspeksi (ISO/IEC
17020)

9 Des 2004

24 Okt 2012

Pemeliharaan

4

Laboratorium
Medik (ISO 15189)

14 Mar 2013

14 Mar 2013

Pemeliharaan

5

Penyelenggara Uji
Profisiensi / PTP (ISO/IEC
17043)

21 Juni 2017

-

• Pengajuan baru 2016
• Evaluasi APLAC 25 –
29 Juli 2016
• Tindakan perbaikan
hasil evaluasi
disetujui Tim
Evaluator Des 2016
• Penandatanganan
MRA 21 Juni 2017

6

Produsen Bahan
Acuan (ISO/IEC
17034)

---

---

• Diluncutkan
November 2014
• Belum ada RMP yang
diakreditasi

1

Laboratorium
Pengujian (ISO/IEC
17025)

2
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Jumlah skema akreditasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan ditargetkan pada tahun 2017 adalah 6 (enam) skema
dan realisasinya adalah 6 (enam) skema. Prosentase capaian indikator kinerja
ini adalah 100%.
8.

Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang
memenuhi

persyaratan

personel

akreditasi

sesuai

dengan

persyaratan

APLAC/ILAC MRA.
Penentuan target capaian sebesar 80% dilakukan dengan pertimbangan
bahwa

kebutuhan

terhadap

lingkup

berkembang secara terus menerus.

akreditasi

bersifat

dinamis

dan

Pusat ALLI senantiasa terus menerus

mengembangkan dan membina personel eskternal untuk memenuhi kebutuhan
perkembangan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi.
Pernonel eksternal tersebut antara lain: asesor, panitia teknis dan tenaga ahli.
Pemenuhan sumber daya manusia eksternal tersebut dilakukan dengan
pelaksanaan training asesesor untuk 6 skema akreditasi maupun training teknis
sesuai lingkup penilaian kesesuaian.
Pusat ALLI telah merealisasikan yang dilakukan di setiap bidang akreditasi sesuai
cascading perjanjian kinerja dengan realisasi sebesar 80% (prosentase capaian
sebear 100%).
9.

Indikator

Kinerja

:

Persentase

pelaksanaan

pemantauan

dan

evaluasi

kompetensi (pelaksanaan survailen dan re asesmen) LPK yang diakreditasi.
Sepanjang tahun 2017, telah dilaksanakan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi kompetensi terhadap LPK terdiri dari 468 Laboratorium Penguji, 123
Laboratorium Kalibrasi, 8 Penyelenggara Uji Profisiensi 37 lembaga inspeksi dan
37 laboratorium medik, sesuai dengan tabel berikut.
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Tabel III.1f
Jumlah asesmen yang dilakukan lembaga inspeksi dan laboratorium medik
yang diakreditasi KAN tahun 2017
No

LPK

Reasesmen

Surveilan

1

Laboratorium Uji

54

414

2

Laboratorium

34

89

2

6

0

0

Kalibrasi
3

Penyelenggara Uji
Profisiensi

4

Produsen

Bahan

Acuan
5

Lembaga inspeksi

10

27

6

Laboratorium

6

31

165

508

medik
Jumlah

Sepanjang 2017, 100% waktu akreditasi awal, reakreditasi, survailen dan
akreditasi penambahan ruang lingkup telah mencapai kurang dari 12 bulan.
Seluruh LPK telah dilakukan pemantauan terhadap kompetensinya melalui
reasesmen dan surveilan, sesuai jadwal yang ditentukan. Sehingga diperoleh
perhitungan capaian untuk tahun 2017 adalah 100%.
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SASARAN
4

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuan
pengukuran.
Tabel III.1g
Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja
10. Jumlah kemampuan
pengukuran dan kalibrasi
yang telah dinilai untuk
memenuhi persyaratan
internasional.

Capaian 2017
Target

Realiasi

175
kemamp
uan

362
Kemamp
uan

Capaian
%

207%

Realisasi
2016

NA

Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya

(indikator
kinerja
baru)

NA

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya
kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuan pengukuran. terdiri dari 1 (satu)
indikator kinerja yaitu 10) Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
telah dinilai untuk memenuhi persyaratan internasional. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut sebesar 207%.

Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 4.
10. Indikator Kinerja : Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah
dinilai untuk memenuhi persyaratan internasional.
Untuk dapat mendukung standarisasi dan penilaian kesesuaian yang
diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional SNSU di sebuah negara
harus memperoleh pengakuan ”tingkat kesetaraan” (degree of equivalent)
melalui skema internasional yang dikenal dengan Comite lnternationale des
Poids et Measures Mutual Recognition Arrangement (CIPM- MRA), dimana
hasil dari CIPM MRA adalah publikasi kemampuan kalibrasi dan pengukuran
dari sebuah lembaga metrologi nasional (National Metrology lnstitute - NMI)
dalam laman situs Buerau Internationale des Poids et Mesures (BlPM)
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(www.bipm.org/kcdb/appendixC).

Melalui

pengakuan

ini

maka

rantai

ketertelusuran pengukuran nasional ke satuan SI dapat dijamin. BSN melalui
Pusat ALLI sebagai Sekretariat SNSU perlu melakukan fasilitasi kepada
Lembaga Metrologi Nasional (LMN) untuk dapat diakui kemampuan
kalibrasinya pada CIPM MRA.
Pengakuan atas CMC (calibration & measurement capability (CMC)
Lembaga Metrologi Nasional diperoleh melalui tahapan peer review
kompetensi (mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
dan hasil uji banding) Puslit Metrologi LIPI selaku lembaga metrologi nasional
oleh reviewer yang disetujui oleh Technical Committee - Asia-Pacific
Metrology Programme (APMP). Pengakuan lingkup kalibrasi dan pengukuran
(CMC) lembaga metrologi nasional dilakukan melalui kegiatan peer evaluasi
lembaga metrologi nasional
Pada tahun 2017 kegiatan kegiatan peer evaluasi lembaga metrologi
nasional dilaksanakan untuk semakin menambah jumlah pengakuan atas
kemampuan pengukuran dan kalibrasi Lembaga Metrologi Nasional.

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui
secara

nasional

(untuk

mendukung

pengakuan

internasional)

yang

ditargetkan tahun 2017 adalah 175 kemampuan, dan realisasinya adalah 362
kemampuan. Jika dilihat arget pencapaiannya adalah 206,8%, namun secara
real antara target dan pencapaian tidak dapat dibandingkan dikarekanan
adanya perbedaan indikator dalam penentuan perhitungannnya. Pada
tahun 2017, Pusat ALLI akan melakukan review indikator kinerja ini berikut
penentuan targetnya untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
tertelusur dan diakui

secara nasional yang mendukung pengakuan

internasional.
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SASARAN
5

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber
daya manusia, tata kelola dan organisasi PALLI yang
profesional.
Tabel III.1h
Capaian Kinerja Sasaran V
Capaian 2017

Indikator Kinerja

Realisasi
2016

Target

Realiasi

Capaian
%

100%

100%

100%

100%

≥ 95%

≥ 95%
(98,07%
)

100%

99,64%
(Capaian
100%)

13. Persentase pencapaian
kinerja PALLI.

90%

100%

111%

14. Persentase tindak lanjut atas
hasil pengawasan eksternal.

100%

100%

100%

15. Persentase tindak lanjut atas
hasil pengawasan internal.

100%

100%

100%

16. Persentase implementasi RB
BSN sesuai dengan tugas dan
fungsi PALLI.
17. Tingkat kepuasan pelanggan
atas layanan akreditasi
laboratorium dan lembaga
inspeksi (skala 1-100).

75%

100%

100%

80
nilai

78 nilai
(3,9
skala 5)

97,5%

11. Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) PALLI yang
meningkat kompetensinya.
12. Realisasi anggaran PALLI.

Peningkatan/
(Penurunan)
dari realisasi
tahun
sebelumnya

-

NA

Penurunan
realisasi
1,57%
(Prosentase
capaian
tetap)
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3,76 skala
5 (75,2
nilai skala
100)
(capaian
107,4%)

Peningkata
n realisasi
2,8 nilai
skala 100
(prosentase
capaian
mengalami
penurunan
9,9%)

(indikator
kinerja baru)
(indikator
kinerja baru)
(indikator
kinerja baru)
(indikator
kinerja baru)
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Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya
kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan
organisasi PALLI yang profesional terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu 11)
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALLI yang meningkat kompetensinya,
12) Realisasi anggaran PALLI, 13) Persentase pencapaian kinerja PALLI.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian
sebesar 100%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

11. Indikator Kinerja : Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALLI yang meningkat
kompetensinya.
ASN Pusat ALLI berjumlah 47 orang sebagaimana diuraikan pada Bagian I.4
Sumber Daya Manusia. Berbagai program dan kegiatan sebagai upaya
menjaga dan memelihara telah dilakukan. Peningkatan kompetensi mutu
pelaksanaan tugas personil dalam melayani akreditasi laboratorium dan
lembaga inpeksi terus dilakukan secara berkesinambungan. Peningkatan
kompetensi ini dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi,
workshop dan pelatihan yang relevan.
Seluruh ASN Pusat ALLI berjumlah 47 orang telah mengikuti kegiatan
peningkatan kompetensi, yaitu pada pelatihan mengenai standar-standar
penilaian

kesesuaian

laboratorium

dan

maupun

lembaga

pada

inspeksi.

kegiatan
Kedua

pengamatan

kegiatan

itu

asesmen

memberikan

pemahaman yang lebih baik tentang standar acuan LPK yang diakreditasi serta
hands-on experience dalam melakukan asesmen, sehingga anggota Sekretariat
KAN mendapatkan wawasan yang lebih baik untuk meningkatkan mutu
pelayanan akreditasinya sehari-hari.
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Dengan demikian, indikator kinerja ini telah tercapai 47/47 atau 100%.

12. Indikator Kinerja : Realisasi anggaran PALLI.
Pagu anggaran Pusat ALLI sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian
Kinerja tahun 2017 adalah sebesar Rp. 20.982.480.000,-.
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember
2016,

pagu anggaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

setelah mengalami revisi pada
17.761.738.000,-.

Realisasi

bulan Agustus 2017 menjadi sebesar Rp.

anggaran

Pusat

Akreditasi

Laboratorium

dan

Lembaga Inspeksi TA 2017 adalah sebesar Rp. 17.418.733.256,-, dengan realisasi
sebesar 98,07% dengan prosentase capaian sebesar 100% diukur dari target
yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar ≥ 95%.

Namun demikian

sebagai catatan, ada sedikit penurunan realisasi sebesar 1,57% dibandingkan
dengan realisasi tahun sebelumnya.

13. Indikator Kinerja : Persentase pencapaian kinerja PALLI.
Pada tahun 2017 Pusat ALLI telah melaksanakan program dan kegiatan yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Dari 2 (dua) kegiatan dalam 1
(satu) program tersusun Rencana Kinerja Pusat ALLI tahun 2017 yang ditetapkan
dalam

5 (lima) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja

dengan pencapaian realisasi 90%.
Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja Pusat ALLI yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja, seluruhnya telah dapat direalisasikan. Sehingga pencapaian
kinerja diperoleh sebesar 100%. Prosentase capaian diperoleh sebesar (100/90)%
= 111% (target tercapai).
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14. Indikator Kinerja : Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal.
Kegiatan audit (pengawasan) eksternal telah dilaksanakan melalui Peer
Evaluasi APLAC pada 25 – 29 Juli 2016. Adapun susunan tim evaluator terdiri dari:
−

Ketua Tim : Dr TranThi Thu Ha (Vietnam)

−

Anggota 1 : Mr Mahmoud Eltayeb (Mesir)

−

Anggota 2 : Ms Shelli Turner (New Zealand)

−

Anggota 3 : Ms Utumporn Kaewnamdee (Thailand)

−

Anggota 4 : Ms Pao- Chu Kao (Taiwan)

Evaluasi ini mencakup:
−

evaluasi ulang untuk akreditasi laboratorium kalibrasi, laboratorium
penguji, laboratorium medik, dan lembaga inspeksi

−

evaluasi perluasan lingkup untuk akreditasi penyelenggara uji
profisiensi.

Evaluasi dilakukan pada sistem dokumentasi pengelolaan akreditasi beserta
penerapannya (desk evaluation) dan penyaksian pelaksanaan (witnessing)
asesmen lapangan. Temuan-temuan evaluasi mencakup 3 ketidaksesuaian
(non-conformance, NC), 7 masalah (concern, CN) dan 10 komentar (comment,
CM) sebagai berikut:
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NC1

:

Rekaman dokumen persiapan asesmen dan komunikasi KAN dengan
LPK

NC2

:

Prosedur proses akreditasi, khususnya kerangka waktu asesmen
awal / asesmen ulang dan kunjungan pengawasan

NC3

:

Kebijakan pengurangan, pembekuan dan pencabutan status
akreditasi

CN1

:

Pernyataan kerahasiaan dan ketidakberpihakan asesor

CN2

:

Pengendalian dokumen sistem manajemen KAN

CN3

:

Kerangka waktu tindakan perbaikan hasil asesmen LPK

CN4

:

Sertifikat pelatihan asesor laboratorium medik (ISO 15189:2012) dan
lembaga inspeksi (ISO/IEC 17020:2012)

CN5

:

Pelatihan asesor kepala dan asesor teknik untuk laboratorium medik
(ISO 15189:2012) dan lembaga inspeksi (ISO/IEC 17020:2012)

CN6

:

Implementasi KAN Management Information System

CN7

:

Uji profisiensi kalibrasi

CM1

:

Pencantuman standar akreditasi PUP pada website KAN

CM2

:

Konsistensi ruang lingkup akreditasi laboratorium medik

:

Pemeliharaan rekaman asesor

CM3

CM4

: Evaluasi efektivitas pelatihan personel

CM5

: Posisi Manajer Akreditasi Laboratorium Medik pada struktur

CM6

organisasi KAN
: Kerangka waktu penyampaian aplikasi untuk akreditasi ulang

CM7
CM8
CM9
CM10

:
:
:
:

Peluang peningkatan pada audit internal KAN
Kualifikasi auditor internal
Publikasi LPK yang dicabut dan dibekukan
Ketertelusuran pengukuran

Tahapan perbaikan yang telah dilalui untuk menutup temuan tim evaluator
sesuai kronologis sebagai berikut :
−

Tindakan perbaikan ke-1 (21 Oktober 2016)
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−

Verifikasi TP ke-1 pada 11 November 2016

−

Tindakan perbaikan ke-2 (28 November 2016)

−

Verifikasi TP ke-2 pada 23 Desember 2016 seluruh tindakan perbaikan
sudah diterima tim evaluator. Hasil verifikasi tindakan perbaikan telah
dinyatakan memenuhi.

Target persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal sebesar 100%
dapat direalisasikan oleh Pusat ALLI dengan capaian sebesar 100%.
Hasil positif dari capaian 100% indikar kinerja 14) ini adalah pada Sidang ke-4
APLAC-PAC Joint Meeting 16-24 Juni 2017, Komite Akreditasi Nasional (KAN)
dinyatakan berhasil mempertahankan APLAC Mutual Recognition Arrangement
(MRA)

Signatory

laboratorium

untuk

kalibrasi,

ruang

lingkup

lembaga

akreditasi

inspeksi,

laboratorium

laboratorium

penguji,

medik,

dan

mendapatkan perluasan ruang lingkup lembaga penyelenggara uji profisiensi.

15. Indikator Kinerja : Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.
Audit internal Pusat ALLI dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Juli 2017. Kegiatan
audit tersebut untuk memastikan penerapan seluruh aspek persyaratan yang
terdapat

dalam

sistem

manajemen

komite

akreditasi

nasional

untuk

laboratorium dan lembaga inspeksi yang mengacu SNI ISO/IEC 17011 serta
mengidentifikasi setiap peluang perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan
sistem mutu yang sudah ditetapkan.
Adapun susunan tim auditor terdiri dari:
−

Ketua Tim : Suminto

−

Anggota 1 : Triningsih Herlinawati (Auditor Skema Akreditasi
Lembaga Inspeksi)

−

Anggota 2 : Hara Isidoro Simarmata (Auditor Skema Akreditasi
Laboratorium Kalibrasi)
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−

Anggota 3 : Dian Asriani (Auditor Skema Akreditasi Laboratorium
medik)

−

Anggota 4 : Sugeng Raharjo (Auditor Skema Akreditasi Lab
Penguji)

−

Anggota 5 : Fajarina Budiantari (Auditor Skema Akreditasi
Akreditasi PUP)

Ditemukan 33 (tiga puluh tiga) ketidaksesuaian yang ditemukan. Seluruhnya
telah

ditindaklanjuti. Prosentase capaian tindaklanjut audit (pengawasan)

internal sebesar 100%.
Tabel III.1i
Kecenderungan ketidaksesuaian pada Audit Internal
tahun 2016 dan 2017
No.

Ketidaksesuaian
2016

Ketidaksesuaian
2017

0
1

2
1

14

11

9

8

1

3

Jumlah
Ketidaksesuaian

25

33

Observasi

0

10

Aspek

1. Organisasi
2. Manajemen
Sumber daya
3.
manusia
Implementasi
4. dari proses
akreditasi
Implementasi
dari
5. pelaksanaan
tanggung jawab
Badan Akreditasi
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14

14
12

Organisasi

11

10

Manajemen

9
8

8

Sumber daya manusia

6

Implementasi dari proses akreditasi

4

3
2

2
0

1

1

Implementasi dari pelaksanaan
tanggung jawab Badan Akreditasi

1

0
Ketidaksesuaian 2016

Ketidaksesuaian 2017

Gambar III.2
Grafik perbandingan ketidaksesuaian pada Audit Internal
tahun 2016 dan 2017

Berdasarkan hasil audit internal PALLI tahun 2016 dan 2017, terdapat indikasi
kecenderungan ketidaksesuaian, khususnya terkait sumber daya manusia dan
proses akreditasi.
Pusat ALLI telah melakukan tindaklanjut perbaikan antara lain:
−

meningkatkan pengendalian rekaman terkait personil (khususnya asesor,
panitia teknis), pengembangan kompetensi personil dan rekaman LPK);

−

memperhatikan program monitoring asesor dan panitia teknis yang telah
dibuat;

−

meningkatkan monitoring terhadap asesmen plan dan waktu proses
tindakan perbaikan.
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16. Indikator Kinerja : Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan
fungsi PALLI.
ASN Pusat ALLI berjumlah 47 orang sebagaimana diuraikan pada Bagian 1.3.2).
Harus dijaga dan ditingkatkan supaya dapat memelihara dan meningkatkan
mutu pelaksanaan tugasnya dalam melayani akreditasi laboratorium dan
lembaga inpseksi. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui keikutsertaan
dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan yang relevan (lihat Bagian
2.3.2.2).
Jumlah ASN Pusat ALLI yang mengikuti kegiatan tersebut di atas telah
ditunjukkan pada Tabel 15, yaitu 13 orang pada pelatihan mengenai standarstandar penilaian kesesuaian dan 36 orang pada kegiatan pengamatan
asesmen laboratorium dan lembaga inspeksi sehingga total 49 orang. Kedua
kegiatan itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang standar acuan
LPK yang diakreditasi serta hands-on experience dalam melakukan asesmen,
sehingga anggota Sekretariat KAN mendapatkan wawasan yang lebih baik
untuk meningkatkan mutu pelayanan akreditasinya sehari-hari.
Dengan demikian, indicator kinerja ini telah tercapai 49/49 atau 100%.

17. Indikator Kinerja : Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan akreditasi
laboratorium dan lembaga inspeksi (skala 1-100).
Pusat ALLI telah melakukan survey tingkat kepuasan pelanggan (LPK) dengan
tujuan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan pelayanan akreditasi
laboratorium dan lembaga inspeksi. Jumlah responden total yang mengikuti
survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan akreditasi laboratorium dan
lembaga inspeksi tahun 2017 adalah sebanyak 727 (terdiri dari Laboratorium
Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, dan
Penyelenggara Uji Profisiensi.
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Parameter Survey:
1.
2.

Kemudahan pelayanan

3.

Kejelasan alur proses akreditasi

4.

Kejelasan persyaratan akreditasi

13. Penampilan asesor yang rapi, bersih,

5.

Kesinambungan informasi yang diberikan antar
personel sekretariat KAN?

14. Perilaku asesor pada saat asesemen

6.

Kemudahan komunikasi dengan sekretariat KAN
(melalui media email/ telepon)

15. Kecepatan proses akreditasi

7.

Kesopanan, keramahan dan kecepatan
pelayanan yang diberikan oleh sekretariat KAN

17. Kecepatan Sekretariat KAN dalam

8.
9.

Jam layanan akreditasi

Kesesuaian persyaratan akreditasi yang LPK
harapkan dibandingkan dengan penjelasan
yang disampaikan personel sekretariat KAN

Layanan pemberian informasi jadwal
pelaksanaan proses akreditasi

10. Tanggung jawab secretariat KAN dalam
memberikan pelayanan

12. Kemampuan asesor dalam

memahami persyaratan akreditasi
dan standar, serta kecakapan dalam
memberikan informasi yang jelas dan
mudah dimengerti kepada LPK
dan menarik pada saat asesmen

16. Biaya akreditasi
memberikan umpan balik yang
positif terhadap segala keluhan

18. Kemudahan penggunaan Aplikasi
akreditasi online KAN MIS

19. Kemudahan akses/penggunaan
website “www.kan.or.id"

11. Kemampuan Sekretariat dalam penguasaan

akreditasi dan standar, serta kecakapan dalam
memberikan informasi yang jelas dan mudah
dimengerti kepada pelanggan (LPK)

Gambar III.3
Grafik Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi
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Hasil survey diperlihatkan pada Gambar diatas . Dari data hasil itu dapat
disimpulkan:
−

Nilai harapan tertinggi adalah tentang kemudahan pelayanan di KAN
dengan persentase 90,73%

−

Nilai harapan terendah adalah penampilan asesor yang rapi, bersih, dan
menarik pada saat asesmen dengan persentase 83,11%

−

Nilai persepsi tertinggi adalah tentang perilaku asesor pada saat
asesemen 81,35%

−

Nilai persepsi terendah adalah tentang kecepatan proses akreditasi
dengan persentase 74,69%.

−

Tingkat harapan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi KAN
adalah 87,63%

−

Indeks Harapan Kepuasan Pelanggan 4,4 (dari skala 5)

−

Tingkat persepsi kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi KAN
adalah 78,02%

−

Indeks Persepsi Kepuasan Pelanggan 3,9 (dari skala 5) atau setara
dengan 78 nilai skala 1-100.
Tabel III.1j
Perbandingan Hasil Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan
Tahun 2016 vs. 2017
Indikator Survei

2016

2017

Harapan Persepsi Harapan Persepsi

Nilai tertinggi

89,01%

80,14%

90,73%

81,35%

Nilai terendah

83,08%

70,62%

83,11%

74,69%

Tingkat Kepuasan Pelanggan

86,65%

74,06%

87,63%

78,02%

4,4

3,76

4,4

3,9

Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 5)
Gap Harapan dengan Persepsi

12,59%

9,61%
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Pada tahun 2016, harapan tertinggi pelanggan yang sangat penting adalah
tentang kejelasan alur proses akreditasi di KAN sedangkan yang terendah
(kurang penting) tentang biaya asesmen yang ditetapkan oleh KAN
Persepsi yang diterima pelanggan saat ini, yang tertinggi (sangat baik) adalah
penampilan asesor yang rapi, bersih, dan menarik pada saat asesmen, dan
yang terendah (kurang baik) adalah kecepatan proses akreditasi
Tahun 2017, harapan tertinggi pelanggan yang sangat penting adalah tentang
kemudahan pelayanan di KAN sedangkan yang terendah (kurang penting)
tentang penampilan asesor yang rapi, bersih, dan menarik pada saat asesmen
dengan persentase
Persepsi yang diterima pelanggan saat ini, yang tertinggi (sangat baik) adalah
perilaku asesor pada saat asesemen, dan yang terendah (kurang baik) adalah
kecepatan proses akreditasi
Tingkat persepsi kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi tahun 2017
menggambarkan Indikator Kinerja 17: Tingkat kepuasan pelanggan atas
layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi, yang ditargetkan 80 nilai
dari

skala

1-100.

Dibandingkan

tahun

2016,

realisasi

2017

mengalami

peningkatan sebesar 2,8 nilai dari capaian sebesar 78 nilai skala 1-100 dengan
prosentase sebesar 97,5%. Namun karena capaian masih dibawah target yang
ditetapkan, jika ditinjau dari prosentase capaian tahun 2017 mengalami
penurunan sebesar 9,9% dibandingkan tahun 2016.
Pusat ALLI telah menerapkan survey yang mengacu pada Keputusan Menteri
Pendayagunaan
mendapatkan

Aparatur

umpan

balik

Negara
dari

No.25/KEP/M.PAN/2/2004

stakeholders.

Pusat

ALLI

akan

untuk
lebih

meningkatkan mutu layanan akreditasi, supaya target yang ditetapkan pada
tahun berikutnya dapat tercapai. Persepsi pelanggan atau LPK (mendekati)
sama dengan harapannya. Aspek peningkatan yang sangat perlu ditekankan
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adalah kecepatan proses akreditasi yang pengendaliannya ada di Pusat ALLI
selaku Sekretariat KAN.

III.2 REALISASI ANGGARAN
Jumlah pagu anggaran Pusat ALLI sebagaimana tercantum dalam dokumen
Perjanjian Kinerja tahun 2017 adalah sebesar Rp. 20.982.480.000,-, namun
kemudian mengalami revisi pada bulan Agustus 2017.
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember
2016,

pagu anggaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

menjadi sebesar Rp. 17.761.738.000,-. Realisasi anggaran Pusat Akreditasi
Laboratorium

dan

Lembaga

Inspeksi

TA

2017

adalah

sebesar

Rp.

17.418.733.256,-, dengan prosentase capaian sebesar 98,07%.
Pagu dan realisasi anggaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi TA 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.`
Tabel III.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi TA 2017
Kode

Output/Komponen

Pagu

2017

Dalam rupiah

Realisasi

%

3554.001
051

Menyusun kebijakan akreditasi bidang
laboratorium dan lembaga inspeksi

921.236.000

847.750.512

92.02

052

Mengembangkan asesor bidang
laboratorium dan lembaga inspeksi

1.729.551.000

1.660.201.305

95.99

053

Meningkatkan pengakuan regional
dan internasional terhadap

543.169.000

540.993.574

99.60

054

Melaksanakan layanan akreditasi
laboratorium dan lembaga inspeksi

8.883.278.000

8.826.191.395

99.36
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Kode

Output/Komponen

Pagu

2017

Realisasi

%

3554.002
051

Menyusun kebijakan penguatan SNSU

493.352.000

428.094.556

86.77

052

Meningkatkan pengakuan
internasional terhadap kemampuan
pengukuran metrologi nasional

151.903.000

144.497.114

95.12

053

Mengadakan peralatan standar
satuan ukuran

5.039.249.000

4.971.004.800

98.65

17.761.738.000

17.418.733.256

98.07

Jumlah
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BAB IV

L

PENUTUP

aporan

Kinerja

Pusat

ALLI

Tahun

2017

menyajikan

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusat ALLI Tahun 2017
dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
Kedeputian Bidang PSA BSN.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat ALLI Tahun
2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja
dan indikator kinerja Tahun 2017. Pusat ALLI dapat mencapai sasaran strategis
dengan seluruh indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dengan tingkat
capaian realisasi 100%. Kinerja ini harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa
yang akan datang supaya proses akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
terlaksana lebih efektif, terbuka dan trasparan dalam waktu yang tidak melebihi
batas yang telah ditentukan.
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LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI (ALLI)

2017| Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI)

67

2017| Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI)

68

2017| Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (ALLI)

69

