
 

 

 

 

  

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  

  

     

     

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, 
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini : 

 

     

  Nama : Fajarina Budiantari  

  Jabatan : Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga 
Sertifikasi 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama   

  Nama : Donny Purnomo J. E  

  Jabatan : Deputi Bidang Akreditasi  

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua  

     

     

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja 
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 
tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan 
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 
penghargaan dan sanksi. 

 

     

     

   Jakarta, 17 Mei 2022  

Pihak Kedua Pihak Pertama  

   
 

 

     

     

     

Donny Purnomo J. E Fajarina Budiantari 



 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

      

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 
 

1 Meningkatnya jumlah 
lembaga inspeksi dan 
lembaga sertifikasi yang 
diperlukan untuk 
mendukung prioritas 

nasional 

1 Persentase lembaga inspeksi dan 
lembaga sertifikasi yang memenuhi 
persyaratan yang diakui 
internasional (terakreditasi) 

6,75 % 

 

2 Meningkatnya kualitas 
layanan penyelenggaran 
Akreditasi lembaga inspeksi 
dan lembaga sertifikasi 

2 Indeks Kepuasaan pengguna 
Layanan pengelenggaraan akreditasi 
Lembaga Inspeksi Dan Lembaga 
Sertifikasi 

3,5 Nilai 

 

3 Persentase layanan akreditasi 
(lembaga inspeksi dan lembaga 
sertifikasi) bebas komplain 

96 % 

 

3 Memastikan proses layanan 
akreditasi lembaga inspeksi 
dan lembaga sertifikasi telah 
sesuai kebijakan KAN 

4 Persentase layanan akreditasi 
lembaga inspeksi dan lembaga 
sertifikasi yang (berdasarkan on site 
assessment) sesuai dengan 
kebijakan KAN 

95 % 

 

4 Meningkatnya kualitas 
pengelolaan anggaran 

5 Persentase realisasi anggaran 
Direktorat Akreditasi Lembaga 
Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi 

>97 % 

 

       

   Kegiatan Anggaran (Rp.)  

1 Peningkatan Akreditasi   8.636.716.000  

      

       

                           Jakarta, 17 Mei 2022    

       Pihak Kedua                          Pihak Pertama    

 

 

     

   

 

   

       

       

       Donny Purnomo J. E                         Fajarina Budiantari    

       


