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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat, hidayah dan 
taufik-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Pengelolaan 
Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional 2020. Kegiatan ini merupakan 
amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan Informasi  Publik 
kepada masyarakat. 

 
UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik termasuk Badan 
Standardisasi Nasional (BSN). BSN sendiri telah berkomitmen melaksanakan 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak tahun 2011 dengan  diterbitkannya 
peraturan Kepala BSN No 11 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan 
Standardisasi Nasional. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan 
Standardisasi Nasional dengan Keputusan Kepala BSN No 338 Tahun 2020. 
 
Dalam pengelolaan KIP ini, BSN memiliki PPID Utama yang berada di Unit Biro 
Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi  dan dibantu dengan 
PPID pelaksana dari unit-unit di BSN. Tugas Utama PPID Utama adalah 
mengkoordinasikan, menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi 
yang selanjutnya diumumkan kepada publik. Untuk mengukur kegiatan 
Pelayanan Informasi Publik PPID Utama membuat sebuah laporan kegiatan. 

 
Laporan kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini dimaksudkan untuk mengetahui 
capaian terhadap penyelenggaran Layanan Informasi Publik di BSN. Dari 
capaian ini maka dapat diketahui kinerja unit Layanan Informasi Pubik BSN dan 
dapat sebagai tolak ukur dalam peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik di 
BSN. 

 
Akhir kata, semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi manajemen BSN, 
khususnya di Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasii 
BSN dan masyarakat, sebagai materi peningkatan kinerja dan kualitas layanan 
publik BSN 

 
 

Jakarta, Maret 2021 
 
 
 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Informasi merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang serta merupakan 

bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan 

hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri 

penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik 

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 

penyelenggaraan negara dan Badan Publik.  

Begitu pun Badan Publik harus memberikan akses informasi seluas-luasnya 

kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara resmi 

dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran 

informasi. Dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi 

mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan salah satu badan publik non 

Kementerian,dimana dalam menjalankan amanat UU KIP BSN telah membuat 

Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 

Tahun 2011. Dalam  melaksanakan kegiatan KIP, BSN menbentuk Unit Layanan 

Informasi Publik (ULIP) dengan Keputusan Kepala BSN Nomor 

127/KEP/BSN/8/2011. ULIP sendiri merupakan unit kerja non struktural yang 

melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik di lingkungan BSN.  

Dalam pengelolaan ULIP BSN telah mengeluarkan Keputusan Kepala BSN 

Nomor 90/KEP/BSN/5/2012 dan yang terakhir dengan Keputusan Kepala BSN 

Nomor 338/KEP/BSN/8/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi di lingkungan Badan 

Standardisasi Nasional.  

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. PPID di BSN melekat pada 
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unit yang membidangi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga 

yaitu Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi. PPID di 

BSN dipimpin oleh PPID Utama dan dibantu oleh PPID di setiap unit BSN. 

1.2 Landasan Hukum 

Kegiatan Layanan informasi publik Badan Standardisasi Nasional ini disusun 

dengan mengacu kepada: 

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara  Republik   Indonesia  Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Undang-Undang Nomor 43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5071);

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

e. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

g. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 27);

i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik;

j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik;

k. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang
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Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 554); 

l. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037).

m. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 17/KEP/BSN/2011

tentang Unit Layanan Informasi Publik;

n. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 338/KEP/BSN/8/2020

tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas

Informasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
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BAB II 

PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK 

2.1  Kondisi saat ini 

Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap badan 

publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program, dan 

inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik.   

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik 

menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi. 

Karena dalam undang-undang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk 

mengetahui dan mendapatkan informasi publik.  

Keberadaan Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional  perlu 

disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi 

lebih daripada itu Badan Standardisasi Nasional berkomitmen dalam memberikan 

pelayanan informasi publik mengenai Standardisasi dan Penilaian kesesuaian 

kepada masyarakat. 

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Unit 

Layanan Informasi Publik BSN memiliki ruang Layanan Informasi Terpadu 

disingkat LITE, yang berlokasi di gedung 1 BPPT Jalan MH Tahmrin No 8 Kebon 

Sirih Jakarta Pusat.  

2.2. Permasalahan yang Dihadapi  

Berdasarkan identifikasi kondisi internal saat ini ditemukan faktor-faktor kekuatan 

dan kelemahan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Badan 

Standardisasi Nasional, yaitu: 

1. Kekuatan (Strengths)

a. Komitmen seluruh aparatur Badan Standardisasi Nasional untuk

mewujudkan kualitas layanan informasi publik. Seluruh pengelola Unit

Layanan Informasi Publik memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja

sama yang baik, memotivasi dan kemauan yang kuat untuk

melaksanakan program-program yan telah ditetapkan;
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b. Terbangunnya hubungan kerja sama yang baik dengan institusi eksternal

dan unit-unit internal di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

c. Adanya sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki jejaring

kerja yang luas;

d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan

e. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi

publik.

2. Kelemahan (Weaknesses)

a. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi terbatas, karena

sebagian besar aparatur berlatar belakang teknik dan administrasi;

b. Penyesuaian Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi

Nasional masih dalam tahap perbaikan mengikuti nomenklatur baru

instansi.

c. Nomenklatur baru organisasi baru BSN dan penyesuaian tim pengelola

ULIP masih terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan

sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

2.3.  Profil PPID Badan Standardisasi Nasional 

Dalam pengelolaan Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional 

ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas 

Informasi di lingkungan BSN dengan Keputusan Kepala Nomor 

228/KEP/BSN/8/2020. Didalam peraturan tersebut ditunjuk sebagai berikut: 

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, mempunyai

tugas, yaitu:

a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di

lingkungan BSN;

b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh

pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi

yang diajukan oleh pihak pemohon;

c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan

informasi publik.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, mempunyai tugas,

yaitu:

a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh

informasi;
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b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari

seluruh unit kerja yang meliputi:

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

3) Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

c. Mengkoordinasikan pendataan informasi dalam rangka pembuatan dan

pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

d. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan

secara berkala melalui media yang efektif;

e. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik

dengan Petugas Informasi dalam hal ini secretariat;

f. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana

diatur dalam pasal 19 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

g. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan

tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;

h. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang

dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi dalam hal ini

secretariat;

i. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses

berdasarkan prosedur yang berlaku;

j. Berkoordinasi dengan atas PPID Utama guna penanganan keberatan dan

sengketa informasi publik; dan

k. PPID Utama bertanggungjawab kepada Atasan PPID Utama dalam

melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tiap unit kerja Badan

Standardisasi Nasional, mempunyai tugas, yaitu:

a. Berkoodinasi dengan PPID Utama dalam hal pembuatan dan

pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan BSN;

b. Melakukan pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan

pendokumentasian informasi publik dilingkungan satuan unit kerja di unit

kerja eselon 1 dan/ atau eselon 2 masing-masing;

c. Berkoodinasi dengan PPID Utama dalam hal pembuatan dan

pengembangan system penyimpanan dan penyediaan informasi sesuai
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dengan standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi 

informasi dan komunikasi BSN: 

d. Mendukung PPID Utama dalam hal penyediaan informasi di Lingkungan

satuan kerja eselon 1 dan/atau eselon 2 masing-masing dalam rangka

pelayanan permohonan informasi public;

e. Berkoordinasi dengan PPID Utama guna penanganan keberatan dan

sengketa informasi publik;

f. PPID Pelaksana Unit Kerja bertanggungjawab kepada PPID Utama dalam

melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya; dan

g. PPID dibantu Petugas informasi memberikan layanan informasi SPK

(Standardisasi dan penilaian kesesuaian) sesuai unit kerjanya dalam

layanan informasi terpadu BSN.

4. Petugas Informasi di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan

Layanan Informasi selaku sekretariat PPID, mempunyai tugas yaitu:

a. Menerima dan memilah permohonan informasi;

b. Mengelola urusan kesekretariatan PPID dan desk Pelayanan Informasi

Publik BSN; dan

c. Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID Pelaksana Unit

Kerja.

d. Memberikan layanan informasi SPK (Standardisasi dan penilaian

kesesuaian) sesuai unit kerjanya dalam layanan informasi terpadu BSN

5. Petugas Informasi di tiap unit kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunya

tugas memberikan layanan informasi SPK (Standardisasi dan penilaian

kesesuaian) sesuai unit kerjanya dalam layanan informasi terpadu BSN.

2.4.  Tentang Badan Standardisasi Nasional 

Berdirinya BSN, tidak terlepas dari sejarah panjang standardisasi di Indonesia, 

pengembangan dan penerapan standard dimulai sejak jaman penjajahan 

Belanda dan Jepang, hingga pasca diproklamasikannya kemerdekaan yang 

menyatakan Indonesia resmi berdaulat. 

Standardisasi digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi kolonial 

sehingga dapat berjalan dengan lancar. Lembaga resmi yang berkaitan dengan 

kegiatan standardisasi itu dimulai pada tahun 1928 di Hindia Belanda, dengan 

didirikannya Stichting Fonds voor de Normalisatie in Nederlands 

Indie (Yayasan Normalisasi di Hindia Belanda) dan Normalisatie Road (Dewan 
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Normalisasi) yang berkedudukan di Bandung. Para ahli teknik Belanda yang 

kebanyakan adalah insinyur sipil mulai menyusun standar untuk bahan 

bangunan, alat transportasi disusul dengan standar instalasi listrik dan 

persyaratan untuk saluran luar. Selama perang dunia II dan pada masa 

pendudukan Jepang (1942-1945) dapat dikatakan bahwa  kegiatan 

standardisasi formal terhenti. 

Setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, mulailah membentuk 

pemerintahan dan merencanakan pembangunan untuk meningkatkan taraf 

kehidupan dan kesejahteraan rakyat menuju kesetaraan dengan negara-negara 

lain. Pada tahun 1951 diadakan perubahan anggaran dasar ”Normalisasi Raad” 

dan terbentuk Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI). Pada tahun  1955 

YDNI mewakili Indonesia menjadi anggota organisasi standar internasional ISO 

dan pada tahun 1966 YDNI berhasil mewakili Indonesia menjadi 

anggota International Electrotechnical Commission/IEC. 

Di bidang standardisasi telah disusun Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 

yang dikenal dengan nama “Undang-Undang Barang”. Ternyata undang-

undang ini belum dapat menjadi sarana pengelola kegiatan standardisasi 

secara menyeluruh. Kegiatan standardisasi ketika itu masih bersifat sektoral 

yang dilaksanakan oleh berbagai departemen, antara lain Departemen 

Perindustrian (Standar Industri Indonesia), Departemen Perdagangan (Standar 

Perdagangan), Departemen Pekerjaan Umum (Standar Konstruksi dan 

Bangunan Indonesia), Departemen Pertanian (Standar Pertanian Indonesia-

Pertanian; Standar Pertanian Indonesia-Peternakan), Departemen Kehutanan 

(Standar Kehutanan Indonesia), serta beberapa lembaga/instansi pemerintah. 

Pemerintah mulai menempatkan standardisasi sebagai fungsi strategis dalam 

menunjang pembangunan nasional. Pada tahun 1973 ditetapkan program 

“Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi” sebagai prioritas dan 

pada tahun 1976 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional. 

Pada tahun 1984 dengan SK Presiden RI dibentuk DEWAN STANDARDISASI 

NASIONAL (DSN) dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standardisasi, 

melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standardisasi 

nasional. Ketua Dewan Standardisasi Nasional dijabat oleh Menteri Negara 

Riset dan Teknologi, Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng.  
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Melalui perjuangan pimpinan terdahulu, Alm. Ir. Herudi Kartowisastro, pada 

tanggal 27 Maret 1997, pemerintah membubarkan DSN yang selanjutnya 

berganti menjadi  Badan Standardisasi Nasional. BSN sendiri merupakan 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas oleh 

pemerintah untuk membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Pembentukan BSN 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan 

dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 

yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2018, tentang Badan 

Standardisasi Nasional. 

Dalam rangka meningkatkan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), 

pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional. Pada tanggal 14 September 2014, Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

ditetapkan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah makin 

memperkuat eksistensi dan peran BSN dalam proses pembangunan di 

Indonesia baik dalam konteks pembangunan fisik, pengelolaan sumber daya 

alam yang efisien, serta pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing 

tinggi. 

Menyambut era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi, serta 

implementasi dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, maka BSN berhasil 

mereorganisasi dirinya yang memasukkan struktur baru yakni Kedeputian 

Satuan Nasional Standar Ukuran (SNSU) pada tahun 2018. Dengan adanya 

Kedeputian tersebut, maka BSN lebih bisa optimal mengimplementasikan 

infrastruktur mutu (Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, Metrologi) guna 

mewujudkan sebuah sistem yang memungkinkan produk memenuhi kualitas 

dan persyaratan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelesterian 

Lingkungan Hidup (K3L); hidup bisa lebih nyaman, aman dan teratur; harkat 

dan martabat bangsa akan terangkat karena Indonesia bisa lebih bersaing 

dengan internasional. 
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Berikut Visi, Misi dan Nilai Badan Standardisasi Nasional: 

1. Visi BSN

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka

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

Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi

Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2024

adalah: “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.”

2. Misi BSN

Presiden Republik Indonesia mmiliki 9 (Sembilan) misi yang dikenal dengan

Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5

(lima) tahun kedepan. 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

maka misi Badan Standardisasi Nasional adalah “Penguatan Struktur

Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui

Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, meliputi:

a. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan

responsif terhadap perubahan;

b. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia

(SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;

c. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan

berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta

keberterimaan global;

d. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin

ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;

e. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian berbasis modal manusia.
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f. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi

birokrasi nasional.

3. Nilai BSN

Nilai Organisasi Badan Standardisasi Nasional yaitu:

a. TRUSTWORTHY (terpercaya), yang diwujudkan dengan perilaku

pegawai:

1. memiliki integritas, kejujuran, dan konsisten;

2. selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sesuai

fakta dan data.

b. ORIENTED TO EXCELLENCE (berorientasi pada keunggulan), yang

diwujudkan dengan perilaku pegawai:

1. selalu berupaya memberikan yang terbaik (unggul), update, dan

inovatif;

2. memberikan pelayanan terbaik dalam tugasnya baik dengan

internal maupun ekstemal, dengan prinsip 5 S (senyum, salam,

sapa, sopan, santun) dan 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin).

c. PROFESSIONAL (profesional), yang diwujudkan dengan perilaku

pegawai:

1. proaktif, efektif, efisien, dan berkinerja tinggi;

2. memiliki disiplin, etika moral, dan akuntabel.

d. BENEFICIAL (bermanfaat), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Selalu memberikan manfaat kepada kemajuan organisasi, masyarakat,

dan negara.

e. GROWING (tumbuh berkembang), yang diwujudkan dengan perilaku

pegawai:

Selalu melakukan perbsdkan berkelanjutan melalui coaching,

counselling, dan mentoring.

f. TEAMWORK (kerja sama), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Melakukan kerja sama yang harmonis antar unit dengan penuh ikhlas

dan empati.
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3. Layanan Informasi yang diberikan Unit Layanan Informasi Publik BSN

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, ULIP BSN mempunyai

layanan informasi, diantaranya:

a. Layanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Layanan informasi yang diberikan diantaranya:

1. Informasi pencarian dokumen SNI, direktori SNI, daftar regulasi

teknis, daftar SNI wajib, di laman http://sispk.bsn.go.id/SNI/DaftarList;

2. Informasi baca SNI secara daring di laman https://akses-

sni.bsn.go.id/sni;

3. Informasi pemesan dokumen standard di laman 

https://pesta.bsn.go.id/;

4. Informasi Layanan perpustakaan BSN di laman 

https://perpustakaan.bsn.go.id/index.php  

5. Informasi layanan jasa Otoritas Sponsor (IIN / NNS) di laman

https://iin.bsn.go.id/;

6. Informasi layanan jasa kalibrasi Standar Nasional Satuan Ukuran di

laman https://sparta.bsn.go.id/;

7. Informasi layanan jasa Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian di

laman http://kan.or.id/;

8. Informasi layanan jasa Pelatihan Standardisasi di laman

https://diklat.bsn.go.id/;

9. Informasi layanan E-learning di laman https://elearning.bsn.go.id/;

10. Informasi layanan permohonan pengajuan SPPT SNI dan Informasi

Barang Ber SNI di laman https://bangbeni.bsn.go.id/

11. Informasi pembimbingan SNI di laman 

https://pembimbingansni.bsn.go.id/

b. Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional

Informasi publik yang diberikan adalah informasi yang dikuasai Badan

publik dan untuk mendapatkannya masyarakat mengajukan secara

tertulis melalui form permintaan informasi

c. Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat

Informasi pengaduan atas ketidak sesuaian dan ketidakpuasan terhadap

layanan publi BSN yang tersentral di dalam sistem Pengaduan Nasional

SP4N-Lapor! Melalui laman https://bsn.lapor.go.id/
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4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Pasal 4 huruf a Perki 1/2000 mewajibkan seluruh Badan Publik untuk

menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini merupakan

bagian dari sistem informasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai

pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi publik, oleh

sebab itu PPID di lingkungan Badan Standardisasi Nasional akan

mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada agar

sesuai dengan amanat UU KIP.

Berikut ini Standar Pelayanan Informasi Publik (Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian) di Badan Standardisasi Nasional:

a. Persyaratan Layanan

Persyaratan umum bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan

informasi antara lain:

1. Pengguna yang datang langsung ke LITe BSN wajib mengisi buku

tamu untuk permintaan penelusuran informasi;

2. Pengguna yang datang langsung ke LITe BSN wajib mengisi buku

tamu untuk permintaan informasi publik dan mengisi form permintaan

informasi publik;

3. Pengguna layanan online wajib mengisi form data diri untuk yang

melakukan permintaan penelusuran informasi SPK melalui media

whatsapp layanan, medsos, email dokinfo@bsn.go.id;

4. Pengguna layanan online wajib mengisi form data diri untuk yang

melakukan permintaan informasi publik melalui form yg terdapat

dihalaman website bsn di https://bsn.go.id/

b. Sistem, mekanisme, dan prosedur layanan

Layanan informasi Publik BSN dan informasi Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) di LITe BSN menggunakan sistem layanan terbuka

dan tertutup. Pada sistem terbuka pengguna dapat langsung mencari

informasi atau koleksi referensi perpustakaan BSN secara langsung di

jajaran rak. Sementara pada sistem tertutup, terutama layanan dokumen

standar, pengguna dapat mengisi formulir terlebih dahulu dan

menyerahkannya kepada petugas. Petugas akan mengembailkan atau

memproses dokumen standar sesuai permintaan pengguna. Pada
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Layanan penelusuran informasi, pengguna layanan yang datang langsung 

ke Layanan Informasi Terpadu (LITe) akan dilayani menggunakan sistem 

antrian. 

c. Mekanisme penyampaian layanan Informasi Publik

Unit Layanan Informasi Publik BSN berkomitmen untuk melaksanakan

layanan informasi SPK sesuai jangka waktu penyelesaian layanan

sebagaimana berikut:

1. Setiap pemohon informasi publik mengajukan permohonan yang

dituangkan dalam form permintaan informasi publik yang diisi lengkap

dan dikirimkan ke PPID BSN melalui LITe BSN, email ulip@bsn.go.id,

whatsapp layanan di  nomor 081317761112;

2. Pemberitahuan tertulis  sebagaimana dimaksud pada point (1) dan

informasi publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak permohonan di terima;

3. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan

Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan

apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang

dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu

pemberitahuan tertulis beserta alasannya;

4. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta

penyampaian Informasi Publik yang dimohon dilakukan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat

diperpanjang lagi.

5. Setiap pemohon layanan penelusuran informasi SPK di LITe BSN

dilakukan sesuai dengan nomor antrian pada jam layanan;

6. Layanan penelusuran informasi SPK di LITe BSN terakhir diterima 30

(tiga puluh) menit sebelum jam layanan tutup;

d. Waktu Layanan

Jam Operasional LITe (hari Kerja) 

Senin s.d Jumát : 09.00 s.d 15.00 

Istirahat: 12.00 s.d 13.00 

Jumát: 11:30 s.d 13.30 
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e. Media Layanan

Pelayanan informasi publik BSN dan Informasi SPK melalui:

LITe BSN  : Gd. I BPPT Jl. MH Thamrin No 8 Kebon Sirih Jakarta

Pusat 10340

Email     : dokinfo@bsn.go.id , ulip@bsn.go.id

Website ULIP : https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20377/tentang-ulip-bsn

Whatsapp : 081317761112

Telp/Fax : (021) 3927422/(021) 3927527

Hotline Layanan: 021 3917300

2.6. Capaian Penting BSN 2020 

BSN sebagai badan publi mempunyai kewajiban sesuai UU KIP untuk 

menyampaikan hasil kinerjanya kepada masyarakat, berikut bebrapa capaian 

penting BSN di 2020: 

a. BSN Kembali Raih WTP

Badan Standardisasi Nasional berhasil meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BSN tahun 2019 dari Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini menunjukkan

bahwa pertanggungjawaban BSN atas pelaksanaan APBN 2019 dalam

laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai standar akuntansi.

b. Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Diresmikan

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro meresmikan Gedung

Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dalam momentum

acara puncak peringatan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2020 di Serpong,

Tangerang, Banten. Menteri Bambang Mengutarakan “BSN berkontribusi

dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Diresmikannya Gedung Laboratorium SNSU akan menjadi sejarah

pembangunan infrastruktur mutu di Indonesia yang secara tidak langsung

akan mendukung peningkatan daya saing nasional”. Dengan adanya

laboratorium SNSU, juga akan meningkatkan kualitas ketertelusuran hasil

pengukuran khususnya di bidang kimia dan biologi serta sektor kesehatan,

yang selama ini masih banyak tergantung kepada negara lain. Hal ini

sekaligus memperkuat standardardisasi, riset dan inovasi di bidang bidang

kesehatan.
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c. BSN Tetapkan SNI Masker dari Kain

Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang semakin meluas, Pemerintah

Indonesia telah mengeluarkan pedoman yang memuat Standar Alat

Perlindungan Diri (APD) untuk penanganan COVID-19 di Indonesia yang

disusun oleh Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sesuai anjuran

pemerintah yang diumumkan pada tanggal 5 April 2020, masyarakat

Indonesia wajib menggunakan masker kain demi mencegah penularan

COVID-19

d. BSN Dorong Penerapan SNI 8013:2014

Pada masa pandemi, pariwisata alam menjadi pilihan utama masyarakat yang

ingin melakukan refreshing karena berisiko rendah berdasarkan rekomendasi

Satgas Covid-19. Tentu saja hal yang harus dipastikan bahwa di lokasi tempat

pengelolaan pariwisata memenuhi persyaratan terutama dalam rangka

perlindungan terhadap para pengunjung Badan Standardisasi Nasional (BSN)

selain mengutamakan protokol kesehatan juga tetap melakukan diseminasi

atau pembinaan untuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang

berkaitan dengan terutama pemulihan ekonomi nasional, salah satunya

adalah SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam. Melalui

penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam, BSN mendorong

agar pengelolaan pariwisata alam tetap menerapkan prinsip sustainability atau

kesinambungan serta manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Jadi alam tidak dirusak, masyarakat bisa menikmati, tetapi mereka

(pengunjung) juga aman di dalam melakukan kegiatan pariwisatanya.

Penerapan SNI Pengelolaan Pariwisata Alam menjadi sangat penting untuk

memberikan branding kepada lokasi-lokasi pariwisata alam yang selama

pandemi ini menjadi primadona untuk dikunjungi oleh masyarakat dengan

tetap menerapkan protokol kesehatan.

e. SNI Dukung Semangat Sports Science, Sports Tourism & Sports Industry

Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-37 Tahun 2020 di

Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan arahan

bahwa olahraga berperan sebagai pendongkrak ekonomi nasional karena

menyangkut kerja sama dengan berbagai industri. Salah satunya dalam

penyelenggaraan ajang-ajang olahraga besar yang perlu didukung dari

berbagai sektor diantaranya sektor produksi suvenir hingga media dan

penyiaran. “Olahraga sebagai pendongrak ekonomi nasional, industri yang
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cakupannya sangat luas, events, pakaian, sepatu, bola, media dan penyiaran, 

termasuk produksi suvenir, piala yang melibatkan UMKM juga perusahaan 

multinasional,” jelas Presiden. 

f. BSN Luncurkan SPARTA, Sistem Layanan Metrologi Laboratorium SNSU

Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Kedeputian Standar Nasional

Satuan Ukuran (SNSU) meluncurkan sebuah sistem pelayanan elektronik

untuk melayani pengguna jasa kemetrologian yang diselenggarakan oleh

Laboratorium SNSU BSN. Sistem pelayanan ini berupa portal Sentra

Pelayanan Metrologi Terpadu (SPARTA) yang dapat diakses melalui laman

sparta.bsn.go.id. Peluncuran portal SPARTA ini diresmikan oleh Kepala BSN,

Kukuh S. Achmad secara virtual dan tatap muka di Auditorium Gedung SNSU,

Tangerang Selatan yang dihadiri para peneliti dan pegawai di lingkungan

SNSU. Sesuai yang diamanatkan dalam UU No.20 Tahun 2014 yang dikelola

oleh BSN, harus menjadi acuan tertinggi pengukuran di Indonesia. Adapun

tugas SNSU adalah untuk menyediakan, mengembangkan, memelihara, dan

diseminasi. “Dalam hal ini, SPARTAterkait langsung dengan tugas diseminasi

SNSU melalui layanan kalibrasi sehingga dengan adanya aplikasi ini,

pelayanan kita menjadi lebih baik.

g. Peran SNI pada Kedokteran Gigi

Penyakit gigi dan mulut adalah salah satu dari penyakit yang masuk ke dalam

pelayanan primer di Indonesia. Penduduk Indonesia rata-rata memiliki rata-

rata 4-5 gigi yang bermasalah. Saat ini, terdapat 34.000 dokter gigi di seluruh

Indonesia yang menggunakan peralatan dan material kedokteran gigi.

Sementara, industri material dan peralatan gigi Indonesia masih belum bisa

memenuhi kebutuhan material dalam negeri Peralatan kedokteran gigi saat ini

95% masih didapatkan secara impor. Penggunaan produk dari luar negeri ini

dikarenakan produk teknologi kesehatan gigi Indonesia mayoritas belum

mampu memenuhi standar yang ada. Pasien dan dokter memerlukan

kepastian keamanan dalam penggunaan peralatan dan material kedokteran

gigi

h. BSN Tingkatkan Kualitas Organisasi Pendidikan Melalui SNI ISO 21001:2018

Pendidikan menjadi perhatian besar terutama di masyarakat. Karena, institusi

pendidikan merupakan center of excellence untuk mencetak sumberdaya

manusia yang andal, berkualitas, dan berkompeten. Salah satu alat yang

dapat digunakan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas
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pengelolaan layanan organisasi pendidikan adalah dengan menerapkan SNI 

ISO 21001:2018 Organisasi pendidikan – Sistem manajemen untuk organisasi 

pendidikan – Persyaratan dengan panduan penggunaan. BSN telah 

menandatangani kesepakatan bersama bidang standardisasi dan penialaian 

kesesuaian dengan 63 lembaga pendidikan. Sebagai contoh kerjasama yang 

dilakukan diantaranya, pendidikan standar melalui penguatan tridarma 

perguruan tinggi dengan proses belajar mengajar, hasil riset yang kemudian 

dapat menjadi masukan untuk standar ke depan, serta hasil riset perguruan 

tinggi dapat diajukan dalam standard internasional. 

i. Penyerahan SPPT SNI kepada 130 UMKM Penerap SNI

Sebagaimana diketahui, BSN telah mengembangkan role model UMKM

penerap SNI. Tahun 2020, jumlah UMKM yang dibina berjumlah 237 UMKM

dan tersebar di 24 provinsi. Sampai dengan tahun ini, terdapat 130 UMKM

yang mendapat SPPT SNI. Role model penerap SNI ini diharapkan mampu

memberikan motivasi dan inspirasi bagi UMKM lainnya untuk menerapkan

SNI. Dalam melakukan fasilitasi SN melakukan pendampingan penerapan SNI

mulai dari upaya mengenalkan standar, membenahi sistem produksi sesuai

standar, monitoring dan evaluasi standar sampai dengan sertiikasinya. Semua

itu dilakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait. Baik instansi

pemerintah pusat maupun daerah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat

dan lembaga penilaian kesesuaian, sehingga pelaksanaan pendampingan

penerapan SNI baik UMKM dapat dilaksanakan secara tepat.

j. SNI Alat Bantu Penyandang Disabilitas Ditetapkan

Sebagai wujud kepedulian Badan Standardisasi Nasional (BSN) terhadap

penyandang disabilitas, tahun 2020 BSN telah membentuk komite teknis

perumus Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan ruang lingkup alat bantu

enyandang disabilitas, yaitu komite teknis 11-14 “Dengan adanya

standardisasi alat bantu penyandang disabilitas, maka masyarakat yang

tergolong kelompok rentan dapat terlindungi, baik dari sisi kebutuhan produk

yang sesuai dengan peruntukannya, juga terlindungi dari sisi kualitasnya,” ujar

Deputi Pengembangan Standar BSN, Nasrudin Irawan saat membuka webinar

“Peran Standar dalam Pengembangan Industri Alat Bantu Penyandang

Disabilitas di Indonesia.

k. Tim Pelajar Indonesia Raih Medali di Ajang Olimpiade Standardisasi

Internasional
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Pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia, tak menyurutkan pelajar 

Indonesia tetap berprestasi. Salah satunya, di ajang Olimpiade Standardisasi 

Internasional ke-15 (The 15th International Standards Olympiad) yang 

diselenggarakan oleh Korean Agency for Technology and Standards (KATS) 

bekerja sama dengan Korean Standards Assosiation (KSA) pada tanggal 17 – 

19 November 2020. Kompetisi dilakukan secara daring dan tim pelajar 

Indonesia menyabet 3 medali bronze dan 1 ISO Special Award. Tim Merah 

Putih dari MAN Insan Cendikia Gorontalo mendapatkan ISO Special Award. 

Adapun Tim Garuda dari MAN Insan Cendikia Gorontalo, Tim Revolutionaries 

dari SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya, dan Tim Whizzo dari SMA Katolik St. 

Louis 1 Surabaya masing-masing mendapatkan Bronze Medal. Tahun ini, 

Olimpiade Standardisasi Internasional diikuti oleh 5 negara yaitu Korea, 

Indonesia, Tiongkok, Singapura dan Kenya dengan pembagian kategori 

middle school, diikuti oleh 19 tim dan high school, diikuti oleh 20 tim. Seluruh 

wakil Indonesia berkompetisi di level high school 

l. Penghargaan yang Diraih BSN 2020

1. BSN memperoleh Juara ke-3 atas Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara

dari BMN Award Kementerian Keuangan;

2. BSN berhasil meraih peringkat 1 (terbaik) Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Triwulan III dari 53 Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberikan oleh

Kementerian Keuangan dengan kategori Pagu Kecil dengan total Nilai

Kinerja Anggaran BSN sebesar 82,52;

3. BSN memperoleh Penghargaan Top Digital Implementation 2020 Level 4

Stars dari Top Digital Awards 2020

4. Dua unit kerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) yaitu Direktorat

Akreditasi Laboratorium serta Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan

Lembaga Sertifikasi berhasil mendapatkan Penghargaan sebagai Unit

Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(KemenPANRB).

2.7. Layanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

Badan Standardisasi Nasional memiliki komitment  yang tinggi dalam keterbukaan 

informasi publik, sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, dengan di tetapkan Perka BSN No 11 Tahun 2011 tentang 
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digemari, terlihat sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah pemanfaat sejumlah 

49% dari total layanan informasi yang diberikan. 

 Dari pengajuan pemintaan informasi SPK yang diterima Unit Layanan Informasi 

Terpadu di tahun 2020  dimana terdapat 1.362 peminta layanan informasi 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui 6 media layanan yaitu Ruang 

Layanan Informasi Terpadu (LITe), Telpon, email, medsos BSN, Whatsapp 

layanan dan SP4N Lapor dapat terpenuhi semua, hal digambarkan dengan tabel 

Penerima layanan informasi SPK sebagai berikut: 

Gambar 3. Tabel penerima layanan informasi SPK 

Dalam pemberian layanan informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang 

dilakukan petugas Informasi Unit Layanan Informasi Publik terkadang banyak 

mengalami kendala, terlebih dengan adanya pandemic Covid-19 ini, namun 

dengan keterbatasan yang ada ULIP BSN tetap memberikan Layanan Informasi 

publik terbaik kepada masyarakat. 

Waktu layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari 

informasi mengenai SPK, yaitu sesuai SOP Layanan Informasi publik yang 

disampaikan dibagian atas.  
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hari kerja berikutnya, hal ini disebabkan karena petugas informasi 

membutuhkan koordinasi dengan unit terkait di Badan Standardisasi Nasional 

yang menangani informasi publik yang diminta, untuk menghasilkan jawaban 

yang terbaik untuk pemohon informasi. 

e. Waktu respon 4 hari kerja sebesar 0% dari total permohonan informasi publik

1.362 permohonan ditahun 2020 yaitu sekitar 10 pemohon yang terlayani di 4

hari kerja berikutnya,

f. Waktu respon 5 hari kerja sebesar 0% dari total permohonan informasi publik

1.362 permohonan ditahun 2020 yaitu sekitar 10 pemohon yang terlayani di 5

hari kerja berikutnya,

Dalam mekanisme memperoleh informasi publik yang tertuang dalam UU KIP No 

14 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 7 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

diterimanya permintaan, maka badan publik dalam hal ini Unit Layanan Informasi 

Publik Badan Standardisasi Nasional harus memberikan jawaban kepada 

permohon informasi. Petugas ULIP tetap berkomitment memberikan pelayanan 

yang terbaik, cepat, dan jelas dipaahami oleh pemohon informasi. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK 

1. Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN)

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-

2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BSN

untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam

penyusunannya, Renstra BSN Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Selain itu, penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan

berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan

internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah

internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam

Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab

tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BSN dalam penyusunan

Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke

seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020.

Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya

perubahan tatanan yang menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi

global, termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas secara nasional

memiliki dampak negatif terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan

kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Hal tersebut dapat

mengganggu stabilitas perekonomian nasional, sehingga perlu diantisipasi dan

direspon oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia

adalah pembatasan pertemuan secara tatap muka dan ‘work from home’ guna

memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga dampaknya terhadap BSN antara

lain: (a) pelaksanaan kegiatan SPK dirasa masih belum optimal, (b) kuantitas

pelayanan BSN kepada pemangku kepentingan berkurang, (c) perubahan pola

dan tata kerja pegawai BSN, dan (d) berkurangnya koordinasi internal antar

pegawai BSN, dan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan.

Kondisi yang demikian ini, Badan Standardisasi Nasional, dalam hal pemberian

layanan informasi publik kepada masyarakat tidak mengurangi kegiatannya. Pada
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area perubahan Penataan Tatalaksana disusun Road Map Penerapan Tata Kelola 

Keterbukaan Informasi Publik dengan target Road MAP, yaitu: 

a. Merevieu Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No 11 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan

Standardisasi Nasional mengikuti Peraturan terbaru.

b. Peningkatan kompetensi dan komitmen Tim KIP untuk penyediaan informasi

publik;

Kagiatan yang akan dilakukan adalah Melakukan pelatihan dan sharing

knowledge kepada seluruh tim Keterbukaan Informasi Publik Badan

Standardisasi Nasional dengan hasil yang diharapkan meningkatnya

pemahaman tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional.

c. Informasi publik tersedia secara lengkap, akurat dan tepat waktu;

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi pembahasan isi konten

informasi publik dengan tim Humas, LIP dan tim Keterbukaan Informasi Publik

Badan Standardisasi Nasional.

2. Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional

Selama tahun 2020 tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Standardisasi

Nasional melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

a. Rapat Koordinasi tim KIP BSN tanggal 20 Maret 2020 mengenai pembahasan

Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan Informasi Terpadu (LITe); dengan

hasil rapat sebagai berikut:

1. Membuat Nodin pada tentang usulan tim ULIP ke masing-masing Eselon 2

di BSN;

2. Membuat draft SK ULIP, yang selanjutnya akan ada pembahasan minggu

depan mengenai draft SK ULIP dan LiTe, dimana untuk lampiran LiTe

sesuai nodin yang sudah diterima ada di level staf dan untuk lampiran ULIP

diminta level Eselon 3;

3. Review SK/aturan Pengelolaan KIP BSN;

4. Semua membaca aturan mengenai UU KIP:

5. Informasi Publik apa saja yg harus ada dalam ULIP BSN

6. Disediakan tempat dalam penyampaian informasi publik BSN

7. Menyiapkan bahan untuk updating informasi publik yang ada di website
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b. Rapat Koordinasi tim KIP BSN tanggal 26 Maret 2020 mengenai perubahan

susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan BSN,

dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Perka BSN tentang Pedoman Layanan Informasi Publik;
2. Semua jenis informasi publik dijadikan dalam satu bab;
3. Ditambahkan jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta

merta pada bab jenis informasi public;
4. Dipisahkan bab antara jenis informasi publik dan mekanisme

informasi public;
5. Ditambahkan struktur pengelola ULIP;
6. SK ULIP dan LITe dijadikan satu

c. Rapat Koordinasi tim KIP BSN tanggal 22 April 2020 mengenai pembahasan

perubahan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan BSN, dengan hasil rapat

sebagai berikut:

1. Draft SK Penunjukan Pejabat Pengelola Informas di lingkungan BSN ini

mencabut Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

127/KEP/BSN/8/2011 tentang Unit Layanan Informasi Publik dan seluruh

Peraturan perubahannya;

2. Pembahasan atas draft perubahan Pedoman Layanan Informasi Publik

BSN disampaikan dan disetujui dari pasal 1 sampai dengan pasal 7;

3. Perubahan judul BAB II dari Tujuan,Asas dan Ruang Lingkup menjadi

Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan;

4. Perubahan item ruang lingkup dari Layanan masing -masing unit eselon 2

menjadi “Pedoman ini mengatur mengenai pengelola, penyediaan,

pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pemutakhiran,

dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Standardisasi

Nasional”;

5. Ayat 1 dari pasal pedoman bertujuan dihilangkan;

6. Pergeseran tugas PPID Utama kedalam beberapa tugas lainnya.

d. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 oleh seluruh PPID dan

Petugas INformasi dilingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan

Narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi pada tanggal

24 Juli 2020 secara virtual
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b. Eksternal

1. Mekanisme pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan untuk

memudahkan masyarakat dalam mendapat Informasi Publik di Badan

Standardisasi Nasional;

2. Akses informasi publik belum mencerminkan keadilan melalui pendidikan

dan pelatihan secara berkesinambungan yang berkaitan dengan kualitas

pelayanan informasi (service of execellent);

3. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal

dan unit-unit internal di lingkungan Unit Layanan Informasi Publik Badan

Standardisasi Nasional;

4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan

5. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi

publik dengan cara membangun sarana dan prasarana sistem pelayanan

infomasi secara update atau berkesinambungan
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BAB IV 

REKOMENDASI/TINDAKLANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU

No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui rapat koordinasi

seruh PPID dan Petugas Informasi dilingnkungan Badan Standardisasi Nasional

secara rutin;

2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait

mengenai konsekuensi hukum;

3. Komitmen  dari seluruh Manajemen Badan Standardisasi Nasional dan seluruh

Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan layanan informasi publik yang handal,

cepat dan akurat dengan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama

yang baik, motivasi dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-

program yang telah ditetapkan; melalui peningkatkan kinerja, peningkatan

pelayanan informasi publik akan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan

secara berkesinambungan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan informasi

(service of execellent);

4. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan unit-

unit internal di lingkungan Unit Layanan Publik Badan Standardisasi Nasional;

5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan adanya

peraturan yang sinergi yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Dengan cara membangun sarana dan prasarana sistem pelayanan infomasi

secara up date atau berkesinambungan;

6. Perkuat kerjasama dengan lembaga pendukung reformasi birokrasi seperti Komisi

Informasi Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi

Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui kerjasama dalam hal

brainstorming dengan pihak-pihak eksternal lembaga pendukung birokrasi

reformasi yaitu dengan KIP, KemenPanRB dan KPK secara berkesinambungan.
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BAB V 

PENUTUP 

Demikian laporan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Badan 

Standardisasi Nasional ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatakan 

pada kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Standardisasi 

Nasional dalam memberikan pelayanan informasi publik. 




