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RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan

Kinerja

Badan

Standardisasi

Nasional

(BSN)

Tahun

2021

menjabarkan capaian 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang diukur dengan 11
(sebelas) indikator kinerja. Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja yang
disampaikan dalam Laporan Kinerja BSN tahun 2021 ini adalah ditingkat
stakeholder perspective dan customer perspective sesuai peta strategis BSN 20202024. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja BSN tahun 2021 sebesar
106,13%. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja
capaiannya telah mencapai target dan beberapa melebihi dari target dan
sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya di bawah target. Berikut
disajikan tabel capaian indikator kinerja BSN Tahun 2021 menurut Sasaran
Strategis:

No

1

Target

Realisasi

%
Capaian

Maksimum
% Capaian

1

Persentase produk
Indonesia ber-SNI yang
diterima negara tujuan
ekspor

28,50%

28,02%

98,32%

98,32%

2

Persentase produk
ekspor yang ber-SNI

3,70%

3,68%

99,46%

99,46%

3

Persentase produk berSNI

12,50%

11,57%

92,56%

92,56%

4

Persentase
ketersediaan SNI untuk
mendukung ekspor
produk Indonesia

30%

53,97%

179,90%

120,00%

55%

64,3%

116,91%

116,91%

10,30%

10,40%

100,97%

100,97%

10,90%

11,80%

108,26%

108,26%

1,80%

7,40%

411,11%

120,00%

Sasaran Strategis

Meningkatnya
daya saing produk
Indonesia

2

Tersedianya
Standar Nasional
Indonesia (SNI)
untuk mendukung
ekspor produk
Indonesia

3

Meningkatnya
kepatuhan produk
terhadap SNI

4

Meningkatnya
kualitas Lembaga
Penilaian
Kesesuaian (LPK)
dan keberterimaan
skema akreditasi

Indikator Kinerja

5

6
7
8

Persentase
peningkatan produk
yang sesuai dengan
SNI
Persentase SNI yang
tercakup dalam ruang
lingkup LPK
Persentase LPK
terakreditasi
Persentase
pertumbuhan LPK
terakreditasi
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No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

9

10
5

Meningkatnya
ketertelusuran
pengukuran
nasional ke sistem
internasional

11

Persentase Skema
akreditasi yang diakui
(sesuai dengan
standar) Internasional
Jumlah kemampuan
pengukuran dan
kalibrasi yang
mendapatkan
pengakuan global
Persentase
kemampuan
pengukuran dan
kalibrasi yang
mendapatkan
pengakuan global

Target

Realisasi

%
Capaian

Maksimum
% Capaian

70%

70%

100,00%

100,00%

137 CMC

144 CMC

105,11%

105,11%

35,30%

37,37%

105,86%

105,86%

Rata-rata capaian BSN Tahun 2021

106,13%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari tabel di atas dapat diketahui terdapat 3 (tiga) indikator kinerja capaian
kinerja yang tidak mencapai target, yaitu 1) persentase produk Indonesia ber-SNI
yang diterima negara tujuan ekspor; 2) persentase produk ekspor yang ber-SNI
dan 3) persentase produk ber-SNI. Ketiga indikator kinerja ini merupakan alat ukur
pencapaian sasaran strategis Meningkatnya daya saing produk Indonesia di
tingkat stakeholder perspective. Tidak tercapai secara maksimal ketiga indikator
kinerja ini antara lain karena Pandemi Covid-19 menimbulkan kontraksi ekonomi
yang cukup besar, PDB turun -2,93% dan produksi nasional turun -17,63%, menjadi
salah satu penyebab pendaftaran SPPT SNI juga menurun.
Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya
memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:
1.

Meningkatkan pengakuan atas peran BSN semakin diakui dalam hal
kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan
sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia;

2.

BSN mengembangkan SNI dengan melibatkan dan sesuai dengan
kebutuhan stakeholder, salah satunya adalah industri yang melakukan
ekspor. Sehingga SNI yang dikembangkan dapat diterapkan oleh industri
dan pada akhirnya dapat diterima oleh negara mitra perdagangan;

3.

BSN mengembangkan SNI dengan memperhatikan standar internasional
yang berlaku, sehingga industri yang menerapkan standar tersebut memiliki
keberterimaan yang lebih baik dalam perdagangan internasional;
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4.

Promosi dan kebijakan BSN dalam pendampingan penerapan SNI kepada
UKM dan industri dapat membantu penerap SNI untuk meningkatkan kualitas
produk, daya saing dan dapat diterima di pasar nasional dan internasional;

5.

Kebijakan BSN dalam pendampingan penerapan SNI kepada UKM dan
industri dapat membantu penerap SNI untuk meningkatkan kualitas produk,
daya saing dan dapat diterima di pasar;

6.

Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI
melalui surat dan promosi produk yang memenuhi SNI di media sosial BSN.
Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2021 BSN

mengelola pagu berdasarkan DIPA induk sebesar Rp. 265.996.133.000,- dan pagu
tersebut sepanjang tahun 2021 telah dilakukan revisi dalam rangka refocusing
anggaran sehingga pagu akhir tahun 2021 menjadi Rp.193.185.710.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 190.949.727.409,- atau mencapai 98,84%.
Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2021 di lingkungan BSN
secara umum dengan adanya keterbatasan sumber daya baik anggaran, metode,
sumber daya manusia maupun waktu telah dilakukan upaya antara lain sebagai
berikut:
1.

Efisiensi anggaran dan metode kegiatan: kegiatan yang tidak dapat dilakukan
secara luring (offline) diganti melalui kegiatan daring (online) antara lain
menggunakan media aplikasi zoom meeting dan pemanfaatan whatsapp
group. Penyesuaian proses kerja ini dapat menghemat anggaran tanpa
mengurangi kualitas output sampai outcome hasil pekerjaan. Pengalihan
pembiayaan untuk pengembangan berbagai aplikasi untuk memudahkan
pelaksanaan kegiatan.

2.

Efisiensi sumber daya manusia: personel yang dibutuhkan untuk mempersiapkan
suatu pembahasan secara luring (offline) tidak perlu melibatkan banyak orang
sebagai panitia kegiatan dalam menyiapkan dan memfasilitasi peserta rapat.
Penerapan sistem kerja WFH dan WFO, dengan menggunakan presensi online.

3.

Efisiensi waktu: dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, waktu untuk
membahas beberapa kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari 2 (dua)
pembahasan dalam sehari mengingat tidak banyak dibutuhkan persiapan
untuk pelaksanaan rapat melalui video conference dibandingkan jika
pembahasan dilaksanakan secara offline/luring. Selain itu rapat dapat
dilaksanakan kapanpun dan metode offline, online ataupun hybrid.
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu alasan penting ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) adalah adanya
keyakinan bahwa SPK menjadi pilar yang strategis untuk meningkatkan daya saing
terutama dalam melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk
nasional terhadap pasar luar negeri, turut serta memberikan jaminan kepada
masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian
fungsi lingkungan hidup.
Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
bahwa semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk
menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan SPK secara
komprehensif

dan

terintegrasi

untuk

menciptakan

produk

Indonesia

terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta
dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan amanah
tersebut. Maka dari itu melalui Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024, BSN telah
berkomitmen untuk mewujudkan penguatan struktur ekonomi yang produktif,
mandiri dan berdaya saing melalui pengelolaan SPK secara komprehensif dan
terintegrasi. Dalam mengupayakan komitmen tersebut, BSN melaksanakan
prinsip-prinsip

good

governance

dan

clean

government

sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana salah satunya
adalah asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut
salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).
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Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka
melaksanakan misi dan mencapai visi Presiden, serta sebagai alat kendali dan
pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BSN, serta sebagai
salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan demi
perbaikan kinerja BSN. Dasar penyusunan LKj BSN Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian Nasional;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

5.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian;

6.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
BSN merupakan LPNK yang telah mengalami transformasi yang cukup
panjang. BSN mulai terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997
tentang Badan Standardisasi Nasional dengan menggantikan tugas dan fungsi
Dewan Standardisasi Nasional. Kemudian dasar hukum pembentukan BSN
2021| Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional

2

dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami
beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai
pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan
landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian.
Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan SPK
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi

dan

Penilaian

Kesesuaian,

pemerintah

Republik

Indonesia

menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang SPK. Dalam
menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:
1.

Penyusunan

kebijakan

nasional

di

bidang

pengembangan

standar,

penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi
lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan
ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
2.

Pelaksanaan

kebijakan

nasional

di

bidang

pengembangan standar,

penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi
lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan
ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
3.

Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan
standar,

penilaian

kesesuaian,

penyelenggaraan

akreditasi

lembaga

penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran
berdasarkan rencana pembangunan nasional;
4.

Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;

5.

Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;

6.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan BSN; dan

7.

Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.
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Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini
berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Kepala
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian, dan dalam menjalankan tugas tersebut Kepala BSN dibantu
organisasi dibawahnya yaitu:
1. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar;
3. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan
standar dan penilaian kesesuaian;
4. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian;
5. Deputi

Bidang

melaksanakan

Standar

Nasional

penyusunan

dan

Satuan

Ukuran

pelaksanaan

mempunyai

kebijakan

di

tugas
bidang

pengelolaan standar nasional satuan ukuran;
6. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
BSN;
7. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
8. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Dengan ditetapkannya Per BSN 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Standardisasi Nasional ini menjadi tonggak telah dilakukan
reorganisasi di BSN pada bulan Desember 2020 yaitu dengan bertransformasinya
pejabat strktural pada tingkat eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.
Selanjutnya, untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa
penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan
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oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,
KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001
tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang
akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian
pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan
sertifikasi.
Perubahan besar pengelolaan sistem SPK nasional yang ditetapkan melalui
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional
juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran
(SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga
Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit
kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen
infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan.
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Gambar I.1 Struktur Organisasi BSN

2021| Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional

6

Gambar I.2 Profil SDM BSN Tahun 2021

C. Mandat dan Peran Strategis
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian, BSN merupakan LPNK yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan tugas pemerintah di bidang SPK. Ketentuan pelaksanaan tentang
pengelolaan sistem SPK kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional,
dimana BSN memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan SPK yang
diperlukan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur
secara spesifik kegiatan SPK di berbagai sektor.
Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut,
kemudian organisasi BSN diperkuat dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor
4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan persetujuan dari
Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi,

kemudian ditetapkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Infrastruktur mutu nasional Indonesia
sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian ditetapkan sebagai sistem SPK nasional yang merupakan sebuah
sistem yang bersifat horizontal, dimana SNI, LPK, serta ketertelusuran hasil penilaian
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kesesuaian sebagai keluaran utama dari sistem tersebut dapat digunakan di
berbagai sektor di dalam penerapan regulasi di sektor tersebut.
Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan
kewenangannya BSN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan tentang pengembangan dan penerapan SNI, penilaian
kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan standar nasional satuan
ukuran yang dibutuhkan oleh setiap sektor.
Analisis potensi dan permasalahan SPK merupakan tahapan yang
dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan
yang dihadapi oleh BSN terkait SPK. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai acuan
atau dasar BSN dalam menentukan strategi organisasi dalam upaya pencapaian
visi dan misi organisasi. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan
dilakukan terhadap tren/fakta-fakta yang berasal dari lingkungan eksternal
organisasi yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi,
lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan eksternal yang
dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan
permasalahan sebagai berikut:
1. Potensi
Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal berikut ini
menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh BSN sesuai dengan tugas,
tanggung jawab dan kewenangannya untuk dapat berkontribusi lebih nyata
dalam pencapaian tujuan SPK, serta Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.
I.

Hasil penelitian economic benefit of standardization (Amerika Serikat,
Jerman, Kanada, Britania Raya) menunjukkan bahwa standardisasi
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)
negara sebesar 0,5 sampai dengan 0.9%, sedemikian hingga bila BSN
mampu menggerakkan sistem SPK di Indonesia secara efektif, terdapat
potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PDB yang cukup
signfikan. Analisis ekonomi mikro terhadap kontribusi penerapan SNI
terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri
yang dilakukan oleh tim peneliti BSN dalam rangka penyusunan roadmap
SPK menunjukkan hasil sebagai berikut:
▪ analisis manfaat ekonomi standar berdasarkan metodologi yang
dipublikasikan oleh ISO, yang dilakukan terhadap industri kecil,
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menengah dan besar oleh tim peneliti BSN pada tahun 2019
menunjukkan

bahwa

penerapan

standar

dapat

peningkatan

keuntungan ekonomi rata-rata 5% s.d 10% per tahun untuk setiap industri
yang menjadi obyek penelitian.
▪ Hasil evaluasi oleh tim peneliti BSN terhadap sampel UMKM yang telah
dibina BSN menyatakan bahwa dengan penerapan SNI pelaku usaha
sektor UMKM dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi reject (yield
dari 50% s/d 95%), menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar
retail (carefour, supermarket, e-catalog, dll), askes ke pasar ekspor, serta
dapat mengikuti tender. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 69,92 juta
UMKM di seluruh Indonesia.
▪ Sekitar 5% dari keseluruhan jumlah UMKM yang dibina oleh BSN
menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat memfasilitasi keberterimaan
produk hasil inovasi teknologi sederhana yang dilakukan di pasar dalam
negeri.
II. BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 (lima) daerah yaitu
Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Pembentukan
KLT BSN ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di simpul-simpul ekonomi
daerah untuk dapat memperoleh akses dan layanan SPK dengan lebih
mudah dengan prioritas yang dapat diselaraskan dengan wilayah kerja setiap
KLT tersebut
III. Salah satu kebijakan penting yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah RI
sesuai dengan arahan presiden adalah penyederhaan regulasi melalui
penetapan regulasi berbasis analisis resiko, secara khusus dalam penyusunan
omnibus law. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi di
Indonesia melalui pemberian kemudahan untuk melakukan usaha di wilayah
Indonesia ini disusun dengan mengacu pada Good Regulatory Practices,
dimana pendekatan pemberian ijin oleh pemerintah digeser ke arah
penerapan standar oleh pelaku usaha melalui proses sertifikasi dan/atau
inspeksi oleh pihak ke-3 yang kompeten. BSN dan KAN berpotensi untuk
memiliki peran sentral dalam pengembangan standar, pengembangan
skema penerapan standar, serta pemastian kompetensi pihak ke-3 melalui
akreditasi.
IV. Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk
unggulan dalam negeri ke negara-negara tujuan ekspor utama. Salah satu
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hambatan dalam melakukan penetrasi pasar negara tujuan ekspor utama
tersebut adalah perbedaan standar negara tujuan ekspor dan perbedaan
skema penerapan standar di negara tujuan ekspor. Selain posisi BSN sebagai
notification body dan inquiry point dalam kerangka TBT WTO, pada saat ini BSN
dan/atau personel yang mewakili BSN memiiki posisi yang cukup penting di
dalam berbagai organisasi regional dan internasional, antara lain di
International Organization for Standardization (ISO), Pacific Area Standard
Congress

(PASC), CODEX Alimentarios Commission dan Asia

Accreditation

Cooperation

(APAC).

Posisi

penting

dalam

Pacific

organisasi

internasional tersebut berpotensi untuk dimaksimalkan dalam negosiasi
keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor utama.
V. Potensi hasil kesepakatan perdagangan di forum bilateral, regional,
multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor
produk Indonesia ke mancanegara. Kesepakatan di forum regional ASEAN
pada sektor strategis meliputi kelistrikan, pangan, alat kesehatan, obat,
kosmetik. Di forum bilateral sperti IA-CEPA, IC-CEPA, IEFTA-CEPA, isu SPK
berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar dua negara. Kerja sama
MRA keuntungannya adalah adanya saling pengakuan internasional melalui
penerapan STRACAP contoh penerapan SVLK, dan penunjukkan laboratorium
kerja sama dengan USA.
2. Permasalahan
Dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan
kontribusi BSN terhadap tujuan pembangunan nasional jangka menengah
RPJMN 2020-2024, teridentifikasi beberapa permasalahan yang harus
dihadapi oleh BSN:
I. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam
memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih
dianggap sebagai cost driver, bahkan belum memberikan manfaat
ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha.
II. Terdapat fakta bahwa pemberlakuan SNI secara wajib dalam regulasi
belum menunjukan efektifitasnya untuk membatasi jumlah produk impor
yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar dalam negeri, dan belum
memberikan pengaruh langsung bagi peningkatan penjualan produk
nasional di pasar domestik.
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III. Masih terdapat SNI yang berisi persyaratan terkait dengan keselamatan,
keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diadopsi dari
standar internasional yang digunakan di berbagai negara sebagai basis
regulasi, namun SNI tersebut belum digunakan oleh kementerian dan
lembaga terkait sebagai acuan regulasi di dalam negeri.
IV. Meskipun dalam pengembangan SNI telah dilakukan harmonisasi dengan
standar internasional, hasil evaluasi terhadap pelaku usaha binaan BSN
yang menerapkan SNI belum dapat menunjukkan efektifitasnya untuk
mendukung keberterimaan produk bertanda SNI tersebut di pasar negara
tujuan ekspor. Hal ini disebabkan perbedaan proses dan skema penilaian
kesesuaian yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor, sehingga
masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengharmonisasikan proses dan
skema penilaian kesesuaian di Indonesia untuk memastikan bahwa produk
yang telah memenuhi SNI yang diadopsi dari Standar Internasional dapat
diterima secara langsung di pasar negara tujuan ekspor, dan dapat
berkontribusi secara langsung dalam peningkatan ekspor produk ber SNI.
V. Rendahnya kesadaran industri dalam penerapan SNI dan sifat dasar SNI
yang hanya bersifat sukarela mengakibatkan mutu dan aspek Kesehatan,
Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) produk/jasa yang beredar
di masyarakat tidak dapat dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini BSN.
Adapun pihak yang berpotensi dirugikan adalah konsumen/masyarakat
pengguna produk/jasa tersebut.
VI. Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam negeri terhadap produk
berSNI.
VII. Konsumen dalam negeri masih belum cukup peduli dengan jaminan mutu
dan aspek K3L yang terdapat pada produk ber-SNI, terutama pada produk
yang mereka konsumsi/gunakan. Umumnya konsumen dalam negeri lebih
memilih

produk

dengan

harga

yang

lebih

terjangkau

tanpa

memperhatikan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk tersebut.
Karakteristik konsumen dalam negeri seperti ini akan mengakibatkan
industri penerap SNI merasa penerapan SNI hanya akan sia-sia dan
merepotkan sehingga industri tersebut enggan penerapkan SNI.
VIII. Dalam mencapai penerapan standar yang berkualitas, maka diperlukan
suatu sistem dan teknologi untuk menjamin pemenuhan standar yang
berkelanjutan. Hal itu bertujuan untuk efektif dan efisiensi dalam hal
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produksi produk-produk yang ber-SNI. Untuk industri besar dan menengah
pada

umumnya

telah

menggunakan

teknologi

canggih

untuk

menghasilkan produk yang berkualitas. Namun bagi UMKM, mereka
terkadang kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk membantu
mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya keterampilan pelaku usaha UMKM
terhadap pemanfaatan teknologi.

D. Sistematika Laporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja BSN Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1

Ringkasan Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang
akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi
dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta
langkah antisipatifnya.

2

Bab I Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran
strategis BSN, dan sistematika laporan.

3

Bab II Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/
perjanjian kinerja BSN Tahun 2021.

4

Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas
pencapaian kinerja serta realisasi anggaran BSN Tahun 2021.

5

Bab IV Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi
pemecahannya untuk tahun mendatang.
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BAB II PERENCANAAN
KINERJA
Dalam upaya untuk memperkuat peran BSN dalam melaksanakan tugas di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) di Indonesia, BSN telah
menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden
sebagaimana tertuang dalam Renstra BSN tahun 2020-2024. Dalam mencapai visi
dan misi tersebut, BSN telah menetapkan kinerja organisasi dengan menggunakan
pendekatan Balanced Scorecard (BSC), agar pengelolaan kinerja BSN dapat
dilakukan secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada 4 (empat)
perspektif yang berimbang dan di “cascading” (diturunkan) dari tingkat organisasi
sampai sampai dengan tingkat staf (Sasaran Kinerja Pegawai, SKP). Hal tersebut
dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(RB) BSN dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang lebih baik.

A. Perencanaan Strategis
Arah pengembangan BSN 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan
hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan
internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga
harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20202024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 20202024. Lebih lanjut, pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan
dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor
ekonomi. BSN memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pemulihan ekonomi
nasional, baik pada saat pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19,
karena kegiatan SPK dapat menjadi katalis untuk kegiatan perekonomian
nasional.
Dalam mengantisipasi dan merespon atas merebaknya dampak pandemi
Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, yang diramalkan akan berpengaruh
dalam beberapa tahun ke depan, Renstra BSN sebagai dokumen perencanaan
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jangka menengah merespon dengan merumuskan strategi-strategi yang
dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta
kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya membantu dan mendorong
pemulihan perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024. Untuk itu, telah dilakukan perubahan Renstra BSN 2020-2024 pada
tahun 2021 dengan ditetapkan Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024.
BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan
pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan
saling bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan
tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi BSN harus selaras
dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2024
adalah sebagai berikut:

VISI
“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan
Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil
Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

▪

Badan Standardisasi Nasional yang andal bermakna bahwa BSN mampu
menghasilkan produk ber-SNI yang dapat dipertanggungjawabkan dengan
keberterimaan di pasar domestik maupun global.

▪

Badan Standardisasi Nasional yang profesional bermakna bahwa BSN akan
selalu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan SPK
secara efektif dan efisien. BSN akan mengutamakan pelaksanaan tugas dan
fungsi utama sesuai dengan kompetensi utama BSN dalam pengembangan
dan penerapan standardisasi, penilaian kesesuaian maupun meningkatkan
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kapasitas dan kapabilitas laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga
sertifikasi dengan mengedepankan keberterimaan dan ketertelusuran
nasional maupun internasional melalui pengelolaan standar nasional satuan
ukuran yang berkualitas.
▪

Badan Standardisasi Nasional yang inovatif bermakna bahwa penelitian
dan pengembangan akan selalu menjadi landasan utama dalam
pengambilan

kebijakan

pengembangan

akan

standardisasi
menjadi

proses

nasional.
bisnis

Penelitian

utama

BSN

dan
dalam

menghasilkan produk yang berkualitas. Inovatif juga bermakna bahwa
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BSN harus mampu mencari
terobosan kreatif dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang
dihadapi.
▪

Badan Standardisasi Nasional yang berintegritas bermakna bahwa dalam
pelaksanaan strategi, program hingga rencana aksi, BSN memiliki komitmen
yang tinggi untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional seperti
yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua
upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor
pembangunan nasional melalui penerapan SPK secara komprehensif dan
terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi secara
nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam
mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.
Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan
Nawacita kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima)
tahun ke depan yaitu:
1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan

sistem

hukum

yang

bebas

korupsi,

bermartabat,

dan

terpercaya.
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7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Dalam konteks SPK, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi
nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya
Saing. Oleh karena itu, misi BSN yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 20202024 yaitu:

MISI
“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui
Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”
Pengelolaan SPK ini meliputi tahapan:
1.

Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan
responsif terhadap perubahan;

2.

Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
secara komprehensif dan menyeluruh;

3.

Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan
berorientasi

pada

kompetensi,

konsistensi,

dan

imparsialitas

serta

keberterimaan global;
4.

Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran
pengukuran nasional ke Sistem Internasional;

5.

Mengelola sumber daya manusia di bidang SPK berbasis modal manusia.

6.

Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi
nasional.
Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan BSN yaitu

“Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing
global” dengan rincian sebagai berikut:
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No

Tujuan

Indikator Tujuan

1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima di
negara tujuan ekspor, dengan target sd 2024 sebesar
Terwujudnya produk
1

Indonesia terstandardisasi
nasional dan
berdaya saing global

20%.

2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan
target sd 2024 sebesar 4,6%.

3. Persentase produk ber-SNI, dengan target sd 2024
sebesar 20%.

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis
BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lma) tahun
ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi
sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis,
maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat
dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju
pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 20202024 menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang
dibagi dalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer
perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.
Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar II.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024
1. Stakeholder Perspective
Tujuan akhir yang akan dicapai BSN sebagai outcome/impact digambarkan
melalui sasaran strategis:
SS1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara
tujuan ekspor.
▪ IKSS 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI.
▪ IKSS 3. Persentase produk ber-SNI.
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2. Customer Perspective
Menjabarkan 4 (empat) outcome yang akan dicapai melalui sasaran
strategis:
SS2. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor
produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 4. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk
Indonesia.
SS3. Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI, dengan indikator
kinerja:
▪ IKKS 5. Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI.
SS4. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan
keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 6. Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK.
▪ IKKS 7. Persentase LPK terakreditasi.
▪ IKSS 8. Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi.
▪ IKSS 9. Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan
standar) Internasional.
SS5.

Meningkatnya

ketertelusuran

pengukuran

nasional

ke

Sistem

Internasional, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 10. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
mendapatkan pengakuan global.
▪ IKSS 11. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
mendapatkan pengakuan global.
3. Internal Process Perspective
Menjabarkan 9 (sembilan) output yang merupakan serangkaian proses yang
direpresentasikan dalam sasaran strategis:
SS6. Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional,
dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 12. Persentase hasil penelitian (riset) yang dimanfaatkan untuk SPK
nasional.
▪ IKSS 13. Persentase hasil riset dengan “readiness level” atau
kesiapterapan teknologi pada level minimal VI.
SS7. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati, dengan indikator
kinerja:
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▪ IKSS 14. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan
acuan pengembangan standar.
SS8. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, dengan
indikator kinerja:
▪ IKSS 15. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan
kebutuhan dan prioritas nasional.
SS9. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional,
dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 16. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional.
SS10. Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian
kesesuaian secara efektif, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 17. Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan
stakeholders.
▪ IKSS 18. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang
ditindaklanjuti stakeholders.
SS11. Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi
pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L, dengan indikator
kinerja:
▪ IKSS 19. Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi
dan LPK.
SS12. Meningkatnya keteraturan penerapan tata Kelola standardisasi dan
penilaian kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara
optimal, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 20. Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi
dan LPK.
SS13. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 21. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan.
SS14. Tersedianya akreditasi LPK, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 22. Persentase LPK yang lolos akreditasinya.
SS15. Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan
pengkajian, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 23. Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional.
SS16. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran, dengan indikator
kinerja:
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▪ IKSS 24. Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi
yang tertelusur ke SNSU.
▪ IKSS 25. Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian.
4. Learning and Growth Perspective
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut
di atas, dibutuhkan input atau strategic assets yang dapat mendukung
terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BSN yang
akan dicapai melalui sasaran strategis:
SS17. Tersedianya SDM SPK yang kompeten, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 26. Persentase SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM
sesuai standar kompetensi SPK.
▪ IKSS 27. Persentase SDM dengan sertifikasi kompetensi yang masih
berlaku.
SS18. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional,
dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 28. Indeks Reformasi Birokrasi BSN.
SS19. Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 29. Predikat akuntabilitas BSN.
SS20. SDM BSN yang berkualitas, dengan indikator kinerja:
▪ IKSS 30. Indeks Profesionalitas ASN.
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin
tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan
reviu secara menyeluruh terhadap IKU di lingkungan BSN. Berdasarkan hasil reviu
atas IKU BSN tahun sebelumnya telah ditetapkan perubahan IKU BSN untuk
periode

tahun

2020-2024

berdasarkan

Keputusan

Kepala

BSN

603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific
(spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic
(realistis), dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas
waktu pencapaian), dan Countinously improved (dapat disesuaikan dengan
perkembangan strategi oganisasi). IKU pada level BSN seluruhnya bersifat
outcome

dan

merupakan

hasil

reviu

IKU

tahun

sebelumnya

2021| Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional

yang
22

pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh pemangku
kepentingan. Penetapan target tahun 2021 berdasarkan Renstra BSN Tahun
2020-2024, mempertimbangkan capaian tahun 2020, dan hasil pembahasan
bersama dengan seluruh pimpinan BSN. IKU BSN tahun 2021 merupakan indikator
kinerja BSN (Lembaga) di tingkat stakeholder perspective yaitu sebagai berikut:
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat BSN (Lembaga) Tahun 2021
No

1

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya daya saing
produk Indonesia

1.

Persentase produk Indonesia ber-SNI yang
diterima negara tujuan ekspor.

2.

Persentase produk ekspor yang ber-SNI.

3.

Persentase produk ber-SNI.

B. Prioritas Nasional Tahun 2021
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Bappenas
menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini
mengisyaratkan
memerlukan

bahwa

koordinasi

pencapaian
dari

seluruh

prioritas

pembangunan

pemangku

kepentingan,

nasional
melalui

pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang
dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran
belanja berdasarkan money follows program yang memastikan bahwa anggaran
dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat,
bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan. Dalam RKP
2021, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan program prioritas,
program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yang didukung
oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut,
proyek prioritas yang menjadi tugas BSN pada tahun 2021 sesuai Prioritas Nasional
(PN) 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan dengan rincian sebagai berikut:
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PRIORITAS BSN SESUAI RKP TA. 2021
PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
1.

Penguatan Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) melalui
Fasilitasi Pembinaan Penerapan SPK bagi pelaku usaha, badan usaha, UMKM,
kelompok masyarakat, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

2.

Penelitian, Kebijakan, dan Pelatihan Bidang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.

3.

Sistem Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).

4.

Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.

5.

Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

6.

Sarana Bidang Industri dan Perdagangan dalam Rangka Peningkatan
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

C. Rencana Kerja dan Anggaran
Dengan memperhatikan RKP 2021 dan berpedoman pada Renstra 20202024, BSN menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program,
dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk
mencapai sasaran program, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran
keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, pagu
anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun dan pagu
anggaran yang telah ditetapkan, BSN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan
sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat
informasi rincian anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan
kelompok belanja.
Pagu awal BSN sesuai pagu alokasi anggaran 2021 adalah sebesar
Rp.265.996.133.000,- tetapi setelah dilakukan 4 (empat) kali refocusing anggaran
dalam mendukung pemerintah untuk penyediaan alokasi penanganan Covid19

sampai

dengan

31

Desember

2021

pagu

BSN

adalah

sebesar

Rp.193.185.710.000,-. Pagu BSN tahun 2021 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua)
program dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:
2021| Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional

24

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.116.421.369.000,2. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp.76.764.341.000,Rincian alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan disajikan
sebagai berikut:
Tabel II.2 Alokasi Anggaran BSN tahun 2021 berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode

Program/Kegiatan

084
084.01.WA

Pagu

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

193.185.710.000

Program Dukungan Manajemen

116.421.369.000

3549

Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan
Hukum

3550

Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum

3551

Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

4176

Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan
Informasi

2.243.642.000

3556

Peningkatan Data dan Sistem Informasi

2.467.968.000

084.01.EJ

1.651.180.000
109.673.496.000
385.083.000

Program Standardisasi Nasional

76.764.341.000

6176

Peningkatan Akreditasi

30.023.393.000

4177

Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

3558

Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian

2.845.710.000

3561

Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian

1.744.565.000

6177

Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran

6175

Peningkatan Pengembangan Standar

2.393.687.000

3559

Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.418.603.000

420.411.000

36.917.972.000

D. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja BSN tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan
IKU BSN sebagaimana berikut.
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2021
No
1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya daya saing
produk Indonesia

1

2
3

Persentase produk Indonesia berSNI yang diterima negara tujuan
ekspor
Persentase produk ekspor yang
ber-SNI
Persentase produk ber-SNI

Target
28,5%

3,7%
12,5%
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Mulai tahun 2021 sasaran dan indikator yang menjadi perjanjian kinerja
BSN (Lembaga) adalah di tingkat stakeholder perspective yang merupakan
outcome/impact pada peta strategis BSN sekaligus merupakan IKU di tingkat
BSN. Tetapi untuk kepentingan penyusunan laporan kinerja BSN tahun 2021,
selain melaporkan pencapaian perjanjian kinerja BSN yang menjadi IKU BSN,
juga turut melaporkan pencapaian kinerja di tingkat customer perspective
yang merupakan outcome pada peta strategis BSN. Sasaran dan indikator
kinerja di tingkat customer perspective merupakan kontribusi langsung dari
para Deputi pada Program Teknis.
Tabel II.4 Sasaran dan Indikator Kinerja di tingkat Customer Perspective
Tahun 2021
No

1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tersedianya Standar
Nasional Indonesia (SNI)
untuk mendukung ekspor
produk Indonesia
Meningkatnya kepatuhan
produk terhadap SNI

1

2
3

3

4

Meningkatnya kualitas
Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) dan
keberterimaan skema
akreditasi

4
5
6

Meningkatnya
ketertelusuran pengukuran
nasional ke Sistem
Internasional

Target
30%

Persentase ketersediaan SNI untuk
mendukung ekspor produk
Indonesia
Persentase peningkatan produk
yang sesuai dengan SNI
Persentase SNI yang tercakup
dalam ruang lingkup LPK
Persentase LPK terakreditasi.
Persentase pertumbuhan LPK
terakreditasi
Persentase Skema akreditasi yang
diakui (sesuai dengan standar)
Internasional

7

Jumlah kemampuan pengukuran
dan kalibrasi yang mendapatkan
pengakuan global

8

Persentase kemampuan
pengukuran dan kalibrasi yang
mendapatkan pengakuan global

55%
10,5%
10,9%
1,8%
70%

137 CMC

35,3%

.
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BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
Perubahan

struktur

organisasi

Badan

Standardisasi

Nasional

(BSN)

berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020
tentang Organisasi dan

Tata

Kerja

Badan

Standardisasi Nasional, telah

ditindaklanjuti dengan perubahan Renstra BSN 2020-2024 melalui Peraturan BSN
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi
Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi
Nasional Tahun 2020-2024.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan
menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal telah dilakukan reviu
terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN sejalan dengan adanya
perubahan Renstra BSN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala BSN 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Pengukuran kinerja
yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat stakeholder perspective yang telah
disepakati dalam penetapan Perjanjian Kinerja BSN tahun 2021 dan juga
pencapaian kinerja pada IKU di tingkat customer perspective. Secara ringkas
capaian kinerja BSN tahun 2021 sebagaimana Tabel III.1 berikut.
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Tabel III.1 Capaian Kinerja BSN tahun 2021
No

1

Target

Realisasi

%
Capaian

Maksimum
% Capaian

1

Persentase produk
Indonesia ber-SNI yang
diterima negara tujuan
ekspor

28,50%

28,02%

98,32%

98,32%

2

Persentase produk
ekspor yang ber-SNI

3,70%

3,68%

99,46%

99,46%

3

Persentase produk berSNI

12,50%

11,57%

92,56%

92,56%

4

Persentase
ketersediaan SNI untuk
mendukung ekspor
produk Indonesia

30%

53,97%

179,90%

120,00%

55%

64,3%

116,91%

116,91%

10,30%

10,40%

100,97%

100,97%

10,90%

11,80%

108,26%

108,26%

1,80%

7,40%

411,11%

120,00%

70%

70%

100,00%

100,00%

137 CMC

144 CMC

105,11%

105,11%

35,30%

37,37%

105,86%

105,86%

Sasaran Strategis

Meningkatnya
daya saing produk
Indonesia

2

Tersedianya
Standar Nasional
Indonesia (SNI)
untuk mendukung
ekspor produk
Indonesia

3

Meningkatnya
kepatuhan produk
terhadap SNI

Indikator Kinerja

5

6

4

Meningkatnya
kualitas Lembaga
Penilaian
Kesesuaian (LPK)
dan keberterimaan
skema akreditasi

7
8

9

10
5

Meningkatnya
ketertelusuran
pengukuran
nasional ke Sistem
Internasional

11

Persentase
peningkatan produk
yang sesuai dengan
SNI
Persentase SNI yang
tercakup dalam ruang
lingkup LPK
Persentase LPK
terakreditasi
Persentase
pertumbuhan LPK
terakreditasi
Persentase Skema
akreditasi yang diakui
(sesuai dengan
standar) Internasional
Jumlah kemampuan
pengukuran dan
kalibrasi yang
mendapatkan
pengakuan global
Persentase
kemampuan
pengukuran dan
kalibrasi yang
mendapatkan
pengakuan global

Rata-rata capaian BSN Tahun 2021

106,13%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja BSN Tahun 2021
untuk masing-masing sasaran.
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SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya daya saing produk Indonesia
Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
No

1

2

3

Realisasi

Indikator
Kinerja

Capaian 2021 atas Renstra
sd 2024 (kumulatif)

Capaian 2021

Satuan

Persentase
produk
Indonesia
ber-SNI yang
diterima
negara
tujuan ekspor
Persentase
produk
ekspor yang
ber-SNI
Persentase
produk berSNI

2019

2020

Target

Realisasi

% *)

Target
sd 2024

Realisasi
2021

%
Capaian

%

9,03

28,59

28,50

28,02

98,32%

33

28,02

84,91%

%

- **)

- **)

3,7

3,68

99,46%

4,6

3,68

80,00%

%

- **)

10,45

12,50

11,57

92,56%

20

11,57

57,85%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1

96,78%

74,25%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
**) IKU baru

Daya saing

merupakan

kriteria

untuk menentukan

keberhasilan

dan

pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang sering kali diidentifikasikan dengan
masalah produktivitas. Dimensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing
yaitu biaya (cost), kualitas (quality), waktu penyampaian (delivery) dan fleksibilitas
(flexibility). Kualitas produk menjadi salah satu kunci utama keberhasilan daya saing
produk Indonesia di kancah nasional dan internasional. Kualitas atau mutu daya saing
produk ditopang oleh 3 (tiga) dasar fondasi utama, yaitu metrologi, standar dan
penilaian kesesuaian. Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang
didukung UU Nomor 20 tahun 2014, mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur
infrastruktur

standardisasi.

Berdasarkan

Keputusan

Kepala

BSN

Nomor

603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BSN Nomor
83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Badan Standardisasi Nasional, BSN mempunyai Sasaran Strategis (SS) yaitu
meningkatnya daya saing produk Indonesia.
Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya daya saing produk Indonesia
terdiri dari indikator kinerja 1) Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima
negara tujuan ekspor; 2) Persentase produk ekspor yang ber-SNI; dan 3) Persentase
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produk ber-SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaiannya
sebesar 96.78%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja 1

Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima
negara tujuan ekspor

IKSS BSN yang pertama adalah persentase produk Indonesia ber-SNI yang
diterima negara tujuan ekspor yang dihitung dengan rumus membandingkan antara
jumlah produk ber-SNI yang diekspor dengan jumlah produk ber-SNI, sesuai formulasi
sebagai berikut:
Persentase produk ber-SNI yang diekspor =

∑ 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐞𝐤𝐬𝐩𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐫−𝐒𝐍𝐈
∑ 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐛𝐞𝐫−𝐒𝐍𝐈

× 𝟏𝟎𝟎%

Produk ber-SNI yang ekspor adalah produk yang diekspor oleh Indonesia dan
diterima oleh negara tujuan ekspor yang ditandai dengan produk ber-SNI yang
diekspor tidak dikembalikan karena alasan tidak memenuhi standar yang berlaku di
negara tujuan ekspor. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun 2020,
diperoleh data produk ber-SNI yang diekspor sejumlah 175 produk, sehingga produk
ber-SNI yang diekspor sampai dengan tahun 2021 sebanyak 190 produk. Persentase
produk ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor sebagai berikut:
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐁𝐞𝐫 − 𝐒𝐍𝐈 𝐝𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐮𝐣𝐮𝐚𝐧 𝐞𝐤𝐬𝐩𝐨𝐫 =

𝟏𝟗𝟎
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟖, 𝟎𝟐%
𝟔𝟕𝟖

Persentase produk ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor sebesar 28,02%,
sedangkan target kinerja BSN pada tahun 2021 pada Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS) 1 adalah sebesar 28,5%, sehingga capaian kinerja BSN sebesar 98,32%
pada tahun 2021. Sebagai perbandingan, realisasi pada tahun 2019 dan 2020 adalah
sebesar 9,03 dan 28,59. Apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2021 terhadap
target Renstra tahun 2024, maka persentase capaian saat ini sebesar 84,91%.
Tabel III.3 Data Capaian Produk Ber-SNI Diekspor
No

Informasi

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

Jumlah

1

Produk Ber-SNI (all terdaftar)

468

339

214

197

1218

2

Produk Ber-SNI (single product)

110

122

93

84

409

3

Produk Ber-SNI (RPJMN)

73

82

82

52

265

4

Target IKSS 3

37

37

37

37

148

5

Produk Ber-SNI (RPJMN-single product)

54

20

7

11

92

6

Target IKSS 1 dan 2

4

4

4

4

16

7

Produk Ber-SNI (RPJMN-single product diekspor)

5

3

2

5

15
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Ketidaktercapaian indikator kinerja 100% dari target yang ditetapkan antara
lain pandemi Covid-19 yang menyebabkan efek domino terhadap industri, dan belum
adanya kebijakan pemerintah untuk mengubah tren yang terus menurun dalam
perekonomian.
Walaupun persentase capaian indikator kinerja belum maksimal sesuai target,
namun capaian yang diperoleh tahun 2021 dikarenakan beberapa upaya yang telah
dilakukan, sebagai berikut:
1.

Peranan BSN semakin diakui dan meningkat dalam hal kerjasama saling
pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra
perdagangan Indonesia.

2.

BSN mengembangkan SNI dengan melibatkan dan sesuai dengan kebutuhan
stakeholder, salah satunya adalah industri yang melakukan ekspor. Sehingga SNI
yang dikembangkan dapat diterapkan oleh industri dan pada akhirnya dapat
diterima oleh negara mitra perdagangan.
Faktor penting dalam kegiatan ekspor adalah kemampuan dari negara

tersebut untuk mengeluarkan barang/produk yang dapat bersaing dalam pasaran
luar negeri (Sukirno, 2006). Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh produsen
diharapkan dapat meningkatkan kinerja perdagangan khususnya nilai ekspor. Hal
tersebut dikarenakan standar merupakan sumber keunggulan dalam daya saing dan
faktor pendukung dalam perdagangan internasional (Swann et al., 1996). Ketika
standardisasi menjadi semakin penting dan mendominasi persaingan internasional,
maka akan berdampak pada perdagangan internasional. Di negara China,
penerapan standar telah membawa perubahan signifikan dalam cara perdagangan
internasional dan mengubah konotasi dan manifestasi pertumbuhan ekonomi (Zhang
et al., 2019).
Terdapat

beberapa

kajian

yang

menyimpulkan

penerapan

standar

berdampak positif terhadap ekspor (Swann et al., 1996)(K Blind & Jungmittag,
2001)(Chen et al., 2008)(Knut Blind et al., 2011). Peningkatan ekspor produk nasional
sangat dipengaruhi oleh banyak hal, baik kondisi dalam negeri maupun kondisi di luar
negeri. Untuk kondisi dalam negeri, banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya
adalah standar dan penilaian kesesuaian. Untuk dapat bersaing di pasar ekspor,
produk yang dihasilkan harus bisa memenuhi persyaratan minimal sebagaimana yang
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ditentukan oleh standar masing-masing negara tujuan ekspor, baik karena
permintaan konsumen ataupun regulasi negara tujuan ekspor.

Indikator Kinerja 2

Persentase produk ekspor yang ber-SNI

IKSS BSN yang kedua adalah persentase produk ekspor yang ber-SNI yang
dihitung dengan membandingkan antara produk ber-SNI yang diekspor dengan
seluruh produk Indonesia yang diekspor. Formulasi yang digunakan, sebagai berkut:

Persentase produk ekspor ber-SNI =

∑ 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐛𝐞𝐫−𝐒𝐍𝐈 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞𝐤𝐬𝐩𝐨𝐫
∑ 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞𝐤𝐬𝐩𝐨𝐫

𝑿𝟏𝟎𝟎%

Data mengenai produk ber-SNI didapatkan dari database barang ber-SNI
(Bangbeni), sedangkan data produk Indonesia yang diekspor didapatkan dari Badan
Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian. Data mengenai produk Indonesia yang
diekspor sebanyak 5.168 produk pada HS 8 digit, khusus pada 5 sektor prioritas RPJMN.
Sehingga dengan menggunakan formula di atas didapatkan nilai persentase produk
ber-SNI adalah sebesar 3,68%.

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐞𝐤𝐬𝐩𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐫 − 𝐒𝐍𝐈 =

𝟏𝟗𝟎
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟑, 𝟔𝟖%
𝟓. 𝟏𝟔𝟖

Pada tahun 2021, target dari sasaran kinerja ketiga ditetapkan sebesar 3,70%
dengan capaian dari sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebesar 3,68%, sehingga
realisasi dari ketercapaian dari IKSS 2 ini adalah sebesar 99,46%. Realisasi tahun 2021
belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengingat indikator kinerja
ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2021. Namun, jika dibandingkan
antara realisasi tahun 2021 terhadap target Renstra tahun 2024, maka persentase
capaian saat ini sebesar 80%.
Ketidaktercapaian indikator kinerja 100% dari target yang ditetapkan
sebenarnya masih ada keterkaitan dengan indikator kinerja nomor 1 Persentase
produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor yaitu antara lain
pandemi Covid-19 yang menyebabkan efek domino terhadap industri dan belum
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adanya kebijakan pemerintah untuk mengubah trend yang terus menurun dalam
perekonomian.
Walaupun persentase capaian indikator kinerja belum sesuai target, namun
capaian yang diperoleh tahun 2021 dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut:
1.

BSN dan KAN melakukan kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas
hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia.

2.

BSN mengembangkan SNI dengan memperhatikan standar internasional yang
berlaku,

sehingga

industri

yang

menerapkan

standar

tersebut

memiliki

keberterimaan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.
3.

Promosi dan kebijakan BSN dalam pendampingan penerapan SNI kepada UKM
dan industri dapat membantu penerap SNI untuk meningkatkan kualitas produk,
daya saing dan dapat diterima di pasar nasional dan internasional.

Indikator Kinerja 3

Persentase produk ber-SNI

IKSS BSN yang ketiga adalah persentase produk ber-SNI yang dihitung dengan
membandingkan antara jumlah produk ber-SNI dengan total produk Indonesia yang
dihasilkan dikalikan dengan 100%. Formulasi yang digunakan, sebagai berikut:

Persentase produk ber-SNI =

∑ 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐍𝐈
∑ 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐤𝐚𝐧

𝑿𝟏𝟎𝟎%

Data mengenai produk ber-SNI didapatkan dari database barang ber-SNI
(Bangbeni), sedangkan data produk Indonesia didapatkan dari Kementerian
Perindustrian dan Badan Pusat Statistik. Data produk ber-SNI sebanyak 678 produk,
sedangkan data produk Indonesia yang dihasilkan adalah 5.858 produk. Sehingga
dengan menggunakan formula di atas didapatkan nilai persentase produk ber-SNI
adalah sebesar 11.57%.

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 𝐁𝐞𝐫 − 𝐒𝐍𝐈 =

𝟔𝟕𝟖
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟏. 𝟓𝟕%
𝟓. 𝟖𝟓𝟖

Pada tahun 2021, target dari sasaran kinerja ketiga ditetapkan sebesar 12,5%,
yaitu kenaikan sebesar 2,5% dari target tahun 2020 sebesar 10%. Capaian dari sasaran
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ini adalah sebesar 11,57%, maka realisasi dari ketercapaian dari IKSS 3 ini adalah
sebesar 92.56%. Sebagai perbandingan, realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar
10,45% dan apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2021 terhadap target Renstra
tahun 2024, maka persentase capaian saat ini sebesar 57,85%.
Ketidaktercapaian indikator kinerja 100% dari target yang ditetapkan
disebabkan pandemi Covid-19 menimbulkan kontraksi ekonomi yang cukup besar,
PDB turun -2,93% dan produksi nasional turun -17,63%, menjadi salah satu penyebab
pendaftaran SPPT SNI juga menurun.

Gambar III.1 Capaian Produk ber-SNI
Walaupun persentase capaian indikator kinerja belum mkasimal 100%, namun
capaian yang diperoleh tahun 2021 sebagai upaya yang telah dilakukan sebagai
berikut:
1.

BSN

mengembangkan

SNI

dengan

melibatkan

semua

stakeholder

pengembangan standar, sehingga standar dapat diterapkan oleh industri dan
diterima oleh konsumen.
2.

Kebijakan promosi dan sosialisasi BSN yang terstruktur, sistematis dan masif terkait
standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada masyarakat

3.

Kebijakan BSN dalam pendampingan penerapan SNI kepada UKM dan industri
dapat membantu penerap SNI untuk meningkatkan kualitas produk, daya saing
dan dapat diterima di pasar.
Penerapan SNI memberikan manfaat langsung kepada pihak-pihak terkait.

Pihak yang pertama adalah produsen. SNI mendorong terciptanya suatu produk
dengan standar tertentu, yang hanya bisa dihasilkan jika proses produksinya
memenuhi kriteria tertentu. Untuk mencapai itu, produsen akan berusaha untuk
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mencari proses yang efisien dan efektif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses
produksi, sampai dengan pengemasan dan distribusi. Dengan kata lain, produsen
akan terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing
di pasar.
Pihak berikutnya adalah konsumen. Adanya SNI akan membantu konsumen
untuk memilih produk yang berkualitas dan membantu konsumen terbebas dari
produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan.
SNI juga membuat konsumen dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan
kualitasnya. Kemudahan menentukan pilihan produk yang baik dan tidak dapat
dilakukan salah satunya dengan memeriksa, apakah produk-produk tersebut memiliki
SNI atau tidak. Terutama untuk produk-produk yang SNI-nya masih bersifat sukarela.
Pihak terakhir yang mendapatkan manfaat langsung adalah pemerintah.
Adanya SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari
serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Manfaat yang lain,
dengan penerapan SNI yang lebih luas, maka akan tumbuh dinamika ekonomi baru,
di mana para produsen akan berusaha untuk mendapatkan SNI atas produk mereka,
sedangkan di masyarakat akan tumbuh lebih banyak lembaga sertifikasi produk yang
juga kredibel untuk menilai dan menguji suatu produk.

SASARAN STRATEGIS 2
Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung ekspor
produk Indonesia
Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No

4

Realisasi

Indikator
Kinerja

Satuan

Persentase
ketersediaa
n SNI untuk
mendukung
ekspor
produk
Indonesia

%

2019

- **)

Capaian 2021 atas Renstra s.d
2024 (kumulatif)

Capaian 2021

2020

Target

Realisasi

% *)

- **)

30

53,97

179,6%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2

Target Realisasi
%
sd 2024
2021
Capaian

100

53,97

53,97%

120,00%

53,97%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
**) IKU baru
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Dalam mengukur terwujudnya sasaran tersedianya Standar Nasional Indonesia
(SNI) untuk mendukung ekspor produk Indonesia adalah dengan indikator kinerja
Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia. Capaian
kinerja untuk indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 179,67% atau telah
melebihi dari target yang ditetapkan. Tetapi untuk kepentingan perhitungan rata-rata
capaian terdapat batas toleransi maksimal sebesar 120%. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 2.

Indikator Kinerja 4

Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor
produk Indonesia

SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia adalah SNI yang diidentifikasi untuk
memfasilitasi ekspor produk Indonesia. Persentase ketersediaan SNI mendukung
ekspor produk Indonesia diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:
Σ SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia sampai tahun n
x 100%
Σ SNI yang dibutuhkan untuk mendukung ekspor produk Indonesia
Dari hasil indentifikasi, SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia sampai
tahun 2021 terdapat 353 SNI. Sedangkan jumlah SNI yang dibutuhkan untuk
mendukung ekspor produk Indonesia sebanyak 654 SNI. Sehingga persentase
ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia pada tahun 2021 sebesar
53,97 % atau melebihi target yang ditetapkan (30 %).
Hasil capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2020, karena terdapat perbedaan Indikator kinerja tahun 2020 dengan tahun
2021. Jika dibandingkan dengan target dalam Renstra s.d. 2024 yaitu 100%, maka
capaian indikator kinerja ini adalah 53,97 % dari target. Jumlah kebutuhan SNI yang
mendukung ekspor produk Indonesia fluktuatif sehingga untuk peningkatan kinerja
dan perencanaan program pengembangan standar, Deputi bidang Pengembangan
Standar akan menetapkan kebutuhan SNI yang mendukung ekspor dalam bentuk
rencana pengembangan standar hingga tahun 2024.
Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini adalah
melakukan perumusan SNI yang dilakukan secara 2 tahap yaitu tahap penyusunan
PNPS hingga dokumen RSNI3 dan tahap pelaksanaan jajak pendapat hingga
penetapan SNI. Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis (Komtek) yang
beranggotakan pemangku kepentingan terkait. Jumlah SNI yang mendukung ekspor
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produk Indonesia yang ditetapkan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel III.5 di bawah
ini.
Tabel III.5 Distribusi Rincian SNI yang Mendukung Ekspor Produk Indonesia
No

Sektor

Jumlah SNI 2021

1

Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal

31

2

Infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi
kreatif

50

3

Mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi
informasi

19

Jumlah

100

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI
Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No

5

Realisasi

Indikator
Kinerja

Satuan

Persentase
peningkatan
produk yang
sesuai
dengan SNI

%

2019

- **)

Capaian 2021 atas Renstra
s.d 2024 (kumulatif)

Capaian 2021

2020

Target

Realisasi

% *)

Target
sd 2024

52

55

64,3

116,9%

70

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3

Realisasi
2021

%
Capaian

64,3

91,85%

116,91%

91,85%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah120%.
**) IKU baru

Untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya kepatuhan produk
terhadap SNI adalah dengan indikator kinerja Persentase peningkatan produk yang
sesuai dengan SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah
sebesar 116,91% atau telah melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut disampaikan
rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.
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Indikator Kinerja 5

Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan
SNI

Pemenuhan produk terhadap (sesuai dengan) SNI adalah produk yang
dihasilkan telah memenuhi persyaratan SNI dan persyaralan lain yang ditetapkan K/L.
Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI diperoleh melalui formula
perhitungan sebagai berikut:
Σ produk yang sesuai SNI (n) - Σ produk yang sesuai SNI (n-1)
x 100%
Σ produk yang sesuai SNI (n-1)
Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar
116,91%. Mengingat indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun
2021 sehingga belum dapat diperbandingkan capaiannya dengan tahun 2020. Jika
dibandingkan dengan rencana pencapaian target tahun 2024 sebesar 70%, maka
persentase capainnya sampai sekarang sebesar 91,85%.
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian
untuk memastikan efektivitas penerapan SNI serta mengetahui manfaat dan kendala
penerapan SNI bagi penerap. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda SNI
pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 (empat)
kelompok:
1.

Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha sesuai SPPT SNI yang
diberikan oleh BSN. Penerbitan SPPT SNI dengan memperhatikan hasil verifikasi BSN
terhadap sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
(LSPro) yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan
ruang lingkup akreditasinya.

2.

Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI
yang diberikan oleh BSN.

Penerbitan SPPT SNI dengan memperhatikan hasil

verifikasi BSN terhadap sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional
(BSN).
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3.

Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI
yang diberikan oleh regulator melalui LSPro yang diakreditasi KAN sesuai ruang
lingkup akreditasinya dan ditunjuk oleh regulator.

4.

Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI
yang diberikan oleh regulator melalui LSPro ditunjuk olehnya.
Untuk melihat efektivitas penerapan SNI pada barang yang beredar di pasar,

maka dilakukan kegiatan uji petik. Pada tahun 2021, BSN berkoordinasi dan bekerja
sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan
Perlindungan Konsumen Nasional melakukan kegiatan uji petik di beberapa kota di
Indonesia. Hasil Koordinasi menetapkan 8 (delapan) kelompok produk yang akan
disampling dan 2 (dua) SNI bidang jasa dan sistem. Pengambilan sample dilakukan
pada produk yang beredar di pasar dan e-commerce. Sedangkan uji petik sistem dan
jasa dilakukan dengan penyebaran survei.
Pelaksanakan Uji petik mengacu pada panduan pelaksanaan kegiatan uji
petik tahun 2021. Panduan ini dimaksudkan agar pelaksana uji petik memiliki persepsi
yang sama dalam pelaksanaan monitoring produk beredar, teknik pengambilan
sampel, jenis sampel yang diambil, pengemasan dan pengiriman sampel. Oleh
karena itu sebelum pelaksanaan uji petik, BSN melakukan pembekalan kepada
pelaksana untuk menginformasikan mengenai panduan pelaksanaan dan persiapan
pelaksanaannya.
Panduan monitoring dan uji petik penerapan standar dan penilaian kesesuaian
yang disusun mencakup:
1.

produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: tepung terigu

2.

produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan
sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: beras, mi
instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware, masker medis, dan masker kain.
Kegiatan monitoring produk dan pengambilan sampel produk dilaksanakan

pada bulan Maret hingga Mei 2021 di 28 kota dan 12 kabupaten di Indonesia, dengan
total pengambilan sampel sebanyak 140 merek. Pada tahun 2021 uji petik dilakukan
dengan mengambil sample secara langsung di pasar tradisional, pasar modern, dan
secara daring dengan melakukan pembelian sampel produk melalui produsen dan ecommerce. Sampel produk uji petik berasal dari Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota
Bukittinggi, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Pekanbaru, Kota Jambi,
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Kabupaten Pringsewu, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang
Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi,
Kota Bandung, Kota Semarang, Kabupaten Ungaran, Kota Yogyakarta, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kota
Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kota Pontianak,
Kota Banjarmasin, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Kota Makassar, Kabupaten Maros,
Kota Mataram, dan Kota Ambon.
Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI barang digambarkan
pada gambar III.1

Gambar III.2 Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik SNI Barang Tahun 2021
Berdasarkan hasil uji petik barang tahun 2021 tingkat pemenuhan produk
terhadap persyaratan mutu dan penandaan SNI mencapai 64,3%, dimana target di
tahun 2021 sebesar 55% sehingga capaian dibandingkan dengan target sebesar
116,91%. Rekomendasi hasil uji petik 2021 telah disampaikan kepada stakeholder
terkait sebagai berikut:
1.

Rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan
untuk meningkatkan pengawasan Produk tepung terigu, masker medis, dan
masker kain

2.

Rekomendasi

kepada

Kementerian/Lembaga

terkait

untuk

melakukan

pembinaan kepada pelaku usaha produk tepung terigu.
3.

Rekomendasi kepada unit kerja BSN terkait untuk melakukan kaji ulang SNI untuk
produk abon ikan, masker medis, dan masker kain, cookware dengan
mempertimbangkan kondisi di lapangan yg dihadapi oleh pelaku usaha,

4.

Rekomendasi kepada KAN untuk mengevalusi kredibilitas dan kinerja LSPro yg
diakreditasinya dan mengambil tindakan lain yg diperlukan untuk memastikan
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kredibilitas sertifikat yang diterbitkan terutama untuk ruang lingkup akreditasi SNI
produk beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware terhadap SNI.
5.

Rekomendasi kepada Unit kerja BSN terkait untuk meningkatkan pembinaan
penerapan SNI bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang memproduksi
beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware, masker medis, dan
masker kain.

6.

Rekomendasi kepada unit kerja BSN yang terkait untuk menganalisis kesulitan
pemenuhan persyaratan SNI beras, abon ikan, cat tembok emulsi, masker medis,
dan masker kain meminta bersama pelaku usaha terkait.

7.

Peningkatan sosialisasi mengenai penandaan SNI ke pelaku usaha terutama untuk
produk tepung terigu, beras, mi instan, abon ikan, cat tembok emulsi, cookware,
masker medis, dan masker kain.

8.

Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui
surat dan promosi produk tepung terigu, beras, mi instan, abon ikan, cat tembok
emulsi, cookware, masker medis, dan masker kain.

9.

Penyempurnaan perluasan pengambilan sample pelaksanaan uji petik untuk SNI
sektor jasa dan SNI Sistem manajemen, yang mencakup penerap standar dan
stakeholder penerima dampak dan manfaat penerapan standar jasa dan sistem
manajemen.
Dalam rangka peningkatan kinerja kegiatan uji petik, terdapat beberapa

pengembangan dan inovasi yang dilakukan pada tahun 2021, adalah:
1.

Efisiensi dan efektifitas penyampaian rekomendasi hasil uji petik per produk.
Pelaksanaan analisa tingkat efektifikas penerapan SNI per produk yang diambil
samplenya tanpa menunggu semua sample selesai diuji, dilanjutkan dengan
penyusunan dan penyampaian rekomendasi untuk disampaikan kepada
stakeholder untuk ditindaklanjuti.

2.

Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui
surat dan promosi produk yang memenuhi SNI di media sosial BSN.
Uji petik penerapan SNI untuk bidang jasa dilakukan terhadap penerapan SNI

8152:2015 Pasar Rakyat dan untuk bidang sistem manajemen terhadap penerapan
SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh organisasi/pelaku
usaha. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas penerapan SNI
8152:2015 Pasar Rakyat dan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
dengan menggali manfaat penerapan SNI yang diperoleh organisasi/pelaku usaha.
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Selain itu uji petik bidang jasa dan sistem ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi
kendala penerapannya untuk penyusunan rekomendasi perbaikan yang diperlukan
kepda bagi stakeholder terkait.
Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2021.
Kegiatan ini diawali dengan sharing knowledge aturan dan penerapan pasar rakyat
SNI 8152:2015 dan SNI ISO 37001 yang dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga,
KAN, dan narasumber ahli. Metode yang digunakan dalam uji petik SNI bidang sistem
dan jasa bersifat cross sectional, dengan pengumpulan data melalui pengisian survei
atau kuisioner oleh penerap SNI pasar rakyat dan SMAP dengan media google form.
Selanjutnya dilaksanakan penyebaran kuesioner ke para penerap SNI pasar rakyat
dan SMAP. Jumlah responden pasar rakyat sebanyak 4 penerap, sedangkan
responden SMAP sebanyak 115 responden.
Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI jasa dan sistem
sebagai berikut.

Gambar III.3 Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik SNI Jasa dan
Sistem Tahun 2021
Hasil survei Uji petik terhadap penerapan terdapat manfaat yang dirasakan
oleh penerap SNI sebagai berikut:
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Tabel III.7 Manfaat Yang DIrasakan Penerap SNI sesuai Hasil Survei Uji Petik
Manfaat Penerapan SNI
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Kemampuan yang lebih baik dalam
melakukan mitigasi resiko penyuapan
Tindak lanjut terhadap laporan
penyuapan yang diterima dapat
ditangani dengan baik
Mampu untuk mendeteksi praktek
penyuapan
Jumlah laporan penyuapan mengalami
penurunan
Siap diaudit oleh badan pemeriksa
keuangan yang independen setelah
mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001

No
1
2
3
4
5

Manfaat Penerapan SNI Pasar Rakyat
Pasar lebih bersih dan tertata dengan baik
Kemudahan dalam administrasi
pengelolaan pasar, termasuk pengelolaan
parkir
Peningkatan jumlah pengunjung
Peningkatan jumlah pendapatan
pengelola pasar
Peningkatan omset penjualan pedagang

Sedangkan kendala yang masih dirasakan baik oleh penerap SNI SMAP
maupun SNI Pasar rakyat secara umum:
1.

Masih rendahnya keterlibatan dan kompetensi SDM dalam penerapan kebijakan
dan informasi terdokumentasi.

2.

Terbatasnya sumberdaya baik sumberdaya keuangan, jumlah SDM dan
infrastruktur,

3.

Belum memadainya turunan Sistem dan peraturan perundangan terkait.

4.

Masih kurangnya kesadaran pihak eksternal yang terkait untuk mengikuti
aturan/sistem yang ditetapkan penerap SNI.
Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan SNI bidang jasa dan sistem

yang lebih komprehensif kedepan akan dilakukan improvement pelaksanaan uji petik
dengan:
1.

Pemanfaatan klarifikasi pengisian survei dengan zoom meeting.

2.

Perluasan responden survei yang terdiri atas penerap SNI, stakeholder penerima
dampak atau manfaat dari penerapan SNI.

3.

Penguatan basis data dan responden survei melalui pengembangan aplikasi
bangbeni.
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SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan
keberterimaan skema akreditasi
Tabel III.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
No

Indikator
Kinerja

Realisasi

Capaian 2021 atas Renstra
s.d 2024 (kumulatif)

Capaian 2021

Satuan
2019

6

Persentase SNI
yang tercakup
dalam ruang
lingkup LPK

%

7

Persentase LPK
terakreditasi

%

8

Persentase
pertumbuhan
LPK terakreditasi

%

9

Persentase
Skema
akreditasi yang
diakui (sesuai
dengan
standar)
Internasional

%

Target Realisasi
%
sd 2024
2021
capaian

2020

Target

Realisasi

% *)

- **)

10,3

10,4

100,97%

13

10,4

80%

- **)

10,9

11,8

108,26%

10,2

11,8

115,6%

5

1,8

7,4

411,1%
(maks
120%)

2,4

7,4

308,3%
(maks
120%)

41

70

70

100%

70

70

100%

- **)

- **)

- **)

- **)

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4

107,31%

91,85%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
**) IKU baru

Untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya kualitas Lembaga
Penilaian Keseuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi menggunakan 4
(empat) indikator kinerja yaitu 1) persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup
LPK, 2) Persentase LPK terakreditasi, 3) Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi, dan
4) Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah rata-rata sebesar
107,31% atau telah melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 4.

Indikator Kinerja 6

Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup
LPK

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal sesuai
dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan
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penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi KAN, baik
laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi
ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam
kegiatan penerapan SNI.
Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya pasar
penilaian kesesuaian di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku
usaha akan pentingnya penilaian kesesuaian pada kelangsungan usaha dan
perlindungan pada kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Sertifikat pengujian,
kalibrasi, inspeksi dan sertifikasi merupakan bukti kesesuaian suatu Barang, Jasa,
Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI atau persyaratan lainnya. Sertifikat
kesesuaian diberikan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi KAN kepada pelaku
usaha, khususnya industri/organisasi, setelah melalui proses penilaian kesesuaian
terhadap persyaratan sertifikasi, SNI. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang
diberikan oleh LPK menunjukkan bahwa penggunaan SNI oleh pelaku usaha telah
semakin meningkat.
Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor: 603A/KEP/BSN/12/2020
tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja
Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK dihitung dengan formula
perhitungan sebagai berikut:
∑ SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK
× 100%
∑ SNI yang ditetapkan yang memerlukan dukungan
Target Indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK
pada Tahun 2021 adalah 10,3 %, dan capaiannya melebihi target yaitu 10,4% (dengan
capaian 100,97%). Pencapaian target indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup
dalam ruang lingkup LPK dapat dipenuhi, dengan adanya kontribusi semakin
tingginya komitmen LPK dalam menerapkan SNI dalam proses penilaian kesesuaian
yang dilakukan.
Target dan pencapaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan
target dan pencapaian indikator kinerja tahun sebelumnya karena terdapat
perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Kepala BSN
Nomor 603A/KEP/BSN/12/2020 dengan indikator dan formula perhitungan indikator
kinerja yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja
Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK adalah 10,4 %, capaian
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kumulatif dibandingkan renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah
13 %) sudah mencapai 80 % dan telah sesuai dengan target yang diharapkan untuk
mencapai target Renstra BSN 2020-2024.
Upaya pemenuhan target sesuai Renstra BSN 2020 -2024 terkait indikator kinerja
Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK dilakukan dengan melakukan
sosialisasi dan diseminasi kepada LPK terkait penggunaan SNI dalam kegiatan
penilaian kesesuaian dan juga koordinasi dengan stakeholder terkait yang terkait
dengan regulasi dan aturan terkait penerapan SNI wajib khususnya yang diterapkan
oleh LPK.
Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini
meliputi personil akreditasi dan stakeholder yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini
adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian,
LPNK dan pihak swasta. Efisiensi proses kerja dilakukan secara daring (online).
Optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online seperti Forum Group
Discussion (FGD), sosialisasi dan diseminasi kepada stakeholder.

Indikator Kinerja 7

Persentase LPK terakreditasi

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang dimaksud dalam indikator kinerja ini
adalah mencakup semua jenis LPK yang akreditasinya diproses baik akreditasi
Laboratorium maupun akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi. Lembaga penilaian
kesesuaian dimaksud adalah Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi,
Penyelanggara Uji Profisiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA).
Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 603A/KEP/BSN/12/2020
tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja
Persentase LPK terakreditasi dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

∑ LPK terakreditasi
×100%
∑ LPK
•

Mengumpulkan data jumlah LPK terakreditasi

•

Menghitung jumlah kebutuhan LPK terakreditasi dengan data pembanding (data
pembanding berasal dari rasio antara jumlah LPK terakreditasi dibagi jumlah
penduduk, dengan referensi negara lain yang sistem akreditasinya sudah stabil)
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Target Indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi pada Tahun 2021 adalah
10.9 %, dan capaiannya melebihi target yaitu 11.8 % (dengan capaian 108,2 %).
Pencapaian target indikator kinerja persentase LPK terakreditasi dapat dipenuhi.
Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang
dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan
akreditasi yang ada di internasional maupun respon dari permintaan pemerintah dan
pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan sertifikasi untuk
menunjang kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah. Selain adanya peraturan
yang mempersyaratkan untuk akreditasi, pencapaian indikator kinerja tersebut juga
tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:
1.

Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan kemampuan LPK dan
calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi.

2.

Pelaksanan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya terhadap efisiensi
waktu proses layanan akreditasi LPK.

3.

Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan
akreditasi LPK.

4.

Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan
stakeholder.
Sampai dengan Tahun 2021, KAN telah berhasil memberikan akreditasi kepada

2531 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dengan 2022 LPK yang aktif status
akreditasinya. Data lengkap perkembangan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
disajikan pada tabel berikut.
Tabel III.9 LPK yang Diakreditasi KAN
No

Lembaga Penilaian Kesesuaian

2017

2018

2019

2020

2021

1

Laboratorium Penguji

1170

1296

1366

1453

1571

2

Laboratorium Kalibrasi

249

274

291

327

363

3

Laboratorium Medik

55

64

70

80

84

4

Penyelenggara Uji Profisiensi

13

17

24

25

29

5

Produsen Bahan Acuan

-

-

-

-

-

6

80

91

114

117

122

3

3

3

3

4

8

Lembaga Inspeksi
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah
Kaca
Lembaga Sertifikasi Produk

59

69

72

75

77

9

Lembaga Sertifikasi Organik

8

9

9

9

10

10

Lembaga Sertifikasi Halal

0

1

1

1

1

11

Lembaga Sertifikasi Ekolabel

2

2

2

3

3

12

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

25

25

27

28

30

7
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No

Lembaga Penilaian Kesesuaian

2017

2018

2019

2020

2021

-

2

13

21

24

13

Lembaga Sertifikasi PPIU

14

Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

49

37

34

31

33

15

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari

14

14

15

17

16

16

Lembaga Sertifikasi Personel

11

16

18

18

17

17

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen
Bioresiko Laboratorium

0

0

1

1

2

18

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

40

46

51

51

52

19

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Keamanan Pangan

8

8

8

8

8

20

Lembaga Sertifikasi HACCP

8

8

8

8

8

21

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen
Kemanan Informasi

4

6

10

10

12

22

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
Alat Kesehatan

2

2

2

2

2

23

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan

2

6

9

9

11

24

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Lingkungan

20

21

23

23

21

25

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi

1

2

2

3

4

26

Lembaga Sertifikasi SMK3

0

0

3

6

9

27

Lembaga Sertifikasi SMKRP

0

0

1

1

1

28

Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable
Palm Oil (ISPO)

-

-

-

0

15

29

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Organisasi Pendidikan

-

-

-

0

2

30

Lembaga Sertifikasi ICAO Corsia

-

-

-

-

-

31

Lembaga Sertifikasi Indo GAP

-

-

-

-

-

32

Lembaga Sertifikasi Food Safety System
Certification 22000

-

-

-

-

-

TOTAL
1823
2019
2177
2330
2531*)
*) Perhitungan indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi, menggunakan data LPK yang aktif status
akreditasinya dengan jumlah 2022

Target dan pencapaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan
target dan pencapaian indikator kinerja tahun sebelumnya karena terdapat
perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Kepala BSN
Nomor: 603A/KEP/BSN/12/2020 dengan indikator dan formula perhitungan indikator
kinerja yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi adalah 11,8%, capaian
kumulatif dibandingkan Renstra BSN 2020-2024 (target tahun 2024 adalah 10,2%) sudah
melebihi target yang diharapkan untuk mencapai target Renstra BSN 2020-2024. Pada
tahun 2022, target indikator kinerja presentase LPK ini pada tahun 2022 telah direvisi
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dengan mengacu baseline capaian kinerja pada tahun 2021. Upaya pemenuhan
target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase LPK
terakreditasi dilakukan dengan peningkatan layanan KAN, pengembangan dan
konsistensi dari jaringan data, database dan penerapan, pengembangan serta
perbaikan sistem akreditasi online (menjadi aplikasi New KANMIS).
Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini
meliputi: Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan
personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. Stakeholder yang
terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi
dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.
Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline (onsite assessment)
diganti melalui kegiatan online (remote assessment). Kegiatan secara online ini dapat
menghemat waktu, biaya dan sumber daya manusia yang diharapkan tidak
mengurangi kualitas outcome hasil asesmen. Proses kerja dalam memproses akreditasi
LPK dilakukan secara online dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat
melalui electronic sign. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus
anggaran tanpa mengurangi kualitas outcome hasil pekerjaan.

Indikator Kinerja 8

Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi

Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan pada Kedeputian
Akreditasi. LPK yang dimaksud mencakup semua jenis lembga penilaian kesesuaian
(LPK) yang akreditasinya diproses oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium, dan
Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi. Lembaga penilaian
kesesuaian dimaksud adalah Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi,
Penyelanggara Uji Profisiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA).
Jumlah layanan akreditasi LPK yang ditargetkan tahun 2021 adalah 2760
layanan (1905 layanan akreditasi laboratorium dan 855 layanan akreditasi Lembaga
Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi). Realisasi melebihi target, dengan target Tahun 2021
sebanyak 1795 (1095 layanan akreditasi laboratorium dan 700 layanan akreditasi
Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi). Jika dibandingkan dengan tahun 2020,
terdapat peningkatan layanan akreditasi LPK yang pada tahun 2020 sebanyak 1612
layanan sementara pada tahun 2021 sebanyak 2760 layanan.
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Tabel III.10 Layanan Akreditasi Laboratorium (Berdasarkan Onsite Assessment)
No

LPK

Jumlah Layanan LPK Tahun 2021

1.

Laboratorium Pengujian

1429

2.

Laboratorium Kalibrasi

359

3.

Laboratorium Medik

87

4.

Penyelenggaran Uji Profisiensi (PUP)

30

5.

Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

855

TOTAL

2760

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 603A/KEP/BSN/12/2020
tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja
Persentase Pertumbuhan LPK terakreditasi dihitung dengan formula perhitungan
sebagai berikut:
∑A − ∑B
×100%
∑B
• A = Jumlah LPK terakreditasi pada tahun berjalan (tahun n)
• B = Jumlah LPK terakreditasi pada tahun sebelumnya (tahun n-1)

Target Indikator kinerja Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi pada Tahun
2021 adalah 1,8%, sementara capaiannya melebihi target yaitu 7,4% (dengan
capaian 411,11%). Pencapaian target indikator kinerja persentase pertumbuhan LPK
terakreditasi dapat dipenuhi. Capaian kumulatif dibandingkan Renstra BSN 2020 -2024
(target tahun 2024 adalah 2,4%) sudah melebihi target yang diharapkan untuk
mencapai target Renstra BSN 2020-2024. Mengingat capaian kinerja tahun 2021 sudah
sangat jauh melebihi target yang ditetapkan, maka target indikator kinerja persentase
pertumbuhan LPK terakreditasi ini telah dilakukan reviu pada tahun 2022 dengan
mengacu baseline capaian pada tahun 2021.
Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang
dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan
akreditasi yang ada di internasional maupun respon dari permintaan pemerintah
maupun pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan sertifikasi
untuk menunjang kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah. Pencapaian target
indikator kinerja persentase pertumbuhan LPK terakreditasi yang jauh melebihi target
ini terjadi karena semakin banyaknya LPK yang mengajukan akreditasi pada tahun
2021, dimana pada tahun tahun 2020 sempat terkendala proses pengajuan
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akreditasinya saat awal pandemi Covid-19. Selain itu penentuan target pertumbuhan
LPK

ini

mengacu

pada

baseline

capaian

pertumbuhan

LPK

2020

yang

pertumbuhannya cukup rendah karena dampak dari pandemi Covid-19.
Upaya pemenuhan target sesuai Renstra BSN 2020 -2024 terkait indikator kinerja
persentase pertumbuhan LPK terakreditasi dilakukan dengan peningkatan layanan
KAN sebagai berikut:
1.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor dan
panitia teknis) dengan melakukan refreshment asesor dan sosialisasi yang terkait
dengan persyaratan akreditasi.

2.

Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi dan
mensosialisasikan kepada LPK.

3.

Pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, database.

4.

Penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi online (menjadi
aplikasi New KANMIS).
Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini

meliputi: Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan
personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. Stakeholder yang
terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan
Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.
Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline (onsite assessment)
diganti melalui kegiatan online (remote assessment). Kegiatan secara online ini dapat
menghemat waktu, biaya dan sumber daya manusia serta diharapkan tidak
mengurangi kualitas outcome hasil asesmen. Proses kerja dalam memproses akreditasi
LPK dilakukan secara online dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat
melalui electronic sign. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus
anggaran tanpa mengurangi kualitas outcome hasil pekerjaan.

Indikator Kinerja 9

Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai
dengan standar) internasional

Akreditasi laboratorium, Lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah
mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual Recognition Arrangement
(MRA) dari organisasi Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan International Accreditation Forum
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(IAF). Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji,
kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk
mendukung daya saing produk nasional. Sampai dengan Tahun 2021, pengakuan
internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 14 skema dari 32 skema
yang dioperasikan KAN.
Tabel III.11 MRA APAC dan ILAC
NO

MRA

MRA APAC

MRA ILAC

1

ISO/IEC 17025 Testing

22 May 2001

20 Jun 2001

2

ISO/IEC 17025 Calibration

13 Nov 2003

30 Dec 2003

3

ISO/IEC 17020 Inspection

09 Dec 2004

24 Oct 2012

4

ISO 15189 Medical

14 Mar 2013

14 Mar 2013

5

ISO/IEC 17043 PTP

21 Jun 2017

03 Oct 2019

Tabel III.12 MLA APAC dan IAF
NO

MLA

MLA APAC

1

Quality Management Systems – QMS

2

Environmental Management Systems – EMS

3

Product

4

Food Safety Management Systems – FSMS

5

Persons

6

MLA IAF

24 Aug 2000

2 Sep 2002

08 Jul 2004

6 Oct 2007

16 Jun 2009

19 Oct 2009

22 May 2013

21 Oct 2015

15 Jun 2016

26 Oct 2018

Information Security Management Systems – ISMS

14 Dec 2017

21 Jun 2019

7

Energy Management Systems – EnMS

14 Dec 2017

21 Jun 2019

8

GHG Validation and Verification (ISO 14065)

7 Aug 2021

-

9

Food Safety System Certification (FSSC) Food Safety
System Certification (FSSC)

30 Sep 2021

-

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 603A/KEP/BSN/12/2020
tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja
persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional dihitung
dengan formula perhitungan sebagai berikut:

∑ Skema KAN yg diakui Internasional
×100
∑ Skema yg dioperasikan KAN
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•

Identifikasi jumlah skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN dan diakui oleh
internasional

•

Identifikasi jumlah skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN
Target tahun 2021 untuk pengakuan skema akreditasi secara internasional

adalah 14 (empat belas) skema terdapat peningkatan jumlah skema (penambahan 2
(dua) skema dibanding tahun 2020). Selain telah menambah sub-scope dalam
pelaksanaan peer evalusi APAC juga menambahkan skema akreditasi lain yang
dievaluasi pada Maret-Februari 2021 dan telah mendapatkan pengakuan dan
keberterimaan dari APAC yaitu skema akreditasi Gas Rumah Kaca / GHG Validation
and Verification (ISO 14065) pada tanggal 7 Agustus 2021 dan skema akreditasi Food
Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) pada 30 September 2021. Kinerja ini tidak
terdapat perubahan target dengan indikator sebelumnya tahun 2020 yang capaiannya
100%. Target tahun 2021 dapat dipenuhi sebesar 70% sehingga diperoleh capaian
adalah 100%.
Capaian indikator kinerja persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai
dengan standar) internasional adalah 70%, capaian kumulatif dibandingkan Renstra
BSN 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 70%) sudah sesuai target yang diharapkan
untuk mencapai target Renstra BSN 2020-2024. Upaya pemenuhan target sesuai Renstra
BSN 2020 -2024 terkait indikator kinerja persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai
dengan standar) internasional dilakukan sebagai berikut:
1.

Monitoring harmonisasi standar nasional dengan standar internasional.

2.

Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi terkait
dengan adanya perubahan persyaratan dari APAC/ILAC/IAF dan mensosialisasikan
kepada LPK.

3.

Kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi, menyusun draft dokumen
acuan dan mendiskusikan dengan para ahli teknis terkait serta instansi teknis terkait
pengembangan skema akreditasi.
Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini

meliputi: Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan
personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. Stakeholder yang
terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan
Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta. Efisiensi kegiatan yang tidak
dapat dilakukan secara offline diganti melalui kegiatan online, seperti rapat-rapat, FGD
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dan sosialisasi. Kegiatan secara online ini dapat menghemat biaya, waktu dan sumber
daya manusia serta diharapkan tidak mengurangi kualitas outcome hasil asesmen.

Gambar III.4 Sertifikat MRA APAC dan ILAC

SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional
Tabel III.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No

10

11

Indikator
Kinerja
Jumlah
kemampuan
pengukuran
dan kalibrasi
yang
mendapatka
n pengakuan
global
Persentase
kemampuan
pengukuran
dan kalibrasi
yang
mendapatka
n pengakuan
global

Realisasi

Capaian 2021 atas Renstra
s.d 2024 (kumulatif)

Capaian 2021

Satuan
2019

CMC

%

133

Target Realisasi
%
sd 2024
2021
capaian

2020

Target

Realisasi

% *)

136

137

144

105,1%

171

144

84,2%

13

35,3

37,37

105,8%

43,40

37,37

86,1%

- **)

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5

105,49%

85,16%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
**) IKU baru
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Untuk

mengukur

terwujudnya

sasaran

meningkatnya

ketertelusuran

pengukuran nasional ke sistem internasional menggunakan 2 (dua) indikator kinerja
yaitu 1) Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan
pengakuan global; dan 2) Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
mendapatkan pengakuan global. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini pada
tahun 2021 adalah rata-rata sebesar 107,31% atau telah melebihi dari target yang
ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

Indikator Kinerja 10

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
mendapatkan pengakuan global

Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (Calibration
Measurement Capability, CMC) merupakan jaminan atas kualitas output kegiatan
kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan
Biologi dan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia. Pada indikator kinerja ini, hasil
capaian diperoleh dengan menghitung jumlah akumulatif pengakuan internasional di
bidang Mekanika, Radiasi, Biologi, Termoelektrik dan Kimia yang diakui secara global
s.d. tahun berjalan. Proses perolehan pengakuan tersebut yaitu yang tediri dari kegiatan
uji banding, peer review dan Calibration and Measurement Capability Submission.
Pada tahun 2020, telah memiliki 136 CMC sehingga pada tahun 2021
menargetkan penambahan menjadi 137 CMC. Pada tahun 2021 capaian yang
diperoleh melampaui target, dari target 137 CMC menjadi 144 CMC, hal ini dikarenakan
adanya penambahan CMC dari lingkup tekanan sebanyak 4 CMC dan dari lingkup
kelistrikan sebanyak 4 CMC. Persentasi capaian yang diperoleh terhadap target pada
tahun 2021 adalah sebesar 105,11%. Jika dibandingkan dengan target yang terdapat
dalam renstra s.d tahun 2024, capaian yang telah diperoleh hingga tahun 2021 adalah
sebesar 86,23 % dari target kumulatif pada tahun 2024.

Indikator Kinerja 11

Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi
yang mendapatkan pengakuan global

Indikator kinerja ini menggambarkan persentase CMC yang telah mendapatkan
pengakuan internasional dibandingkan dengan seluruh kemampuan CMC yang telah
dimiliki oleh Direktorat SNSU MRB dan Direktorat SNSU TK. Pada tahun 2020, Direktorat
2021| Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional

55

SNSU MRB memiliki pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi
sebesar 24,10 % sehingga pada tahun 2021, menargetkan kenaikan pengakuan
menjadi 24,80 %. Sedangkan Direktorat SNSU TK memiliki pengakuan internasional atas
kemampuan pengukuran dan kalibrasi sebesar 54,80 % sehingga pada tahun 2021,
menargetkan kenaikan pengakuan menjadi 58,40 %. Perhitungan pada indikator kinerja
ini, dilakukan berdasarkan indeks pertumbuhan yaitu rasio perolehan pengakuan global
tahun 2021 terhadap baselinenya di tahun 2020. Pada indikator kinerja ini, perolehan
jumlah pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi dilakukan
dengan cara membagi jumlah akumulatif kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang
diakui secara global s.d tahun berjalan (n) dengan jumlah akumulatif total kemampuan
kalibrasi dan pengukuran.
Pada tahun 2021, terdapat penambahan 4 CMC baru pada Direktorat SNSU MRB
dan 4 CMC baru dari Direktorat SNSU TK, sehingga persentase capaian pengakuan
internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diperoleh melebihi
target, dari target kenaikan pengakuan 35,30% menjadi 37,37%. Jika dibandingkan
dengan target yang terdapat dalam Renstra s.d tahun 2024, capaian yang telah
diperoleh hingga tahun 2021 adalah sebesar 88,14% dari target keseluruhan pada tahun
2024.

B. Capaian Penghargaan dan Inovasi Layanan
Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, terdapat
capaian penting lainnya yang dihasilkan BSN pada Tahun 2021 dalam upaya mencapai
tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:
1.

Pencatatan Hak Paten di Kementerian Hukum dan HAM
Pada tanggal 21 Oktober 2021, Tim dari Laboratorium SNSU Panjang (Direktorat SNSU
MRB) berhasil membuat aplikasi pemrograman dan telah terdaftar pada
Kementerian Hukum dan HAM, RI. Aplikasi ini digunakan dalam pengembangan
metode pengukuran meja rata (surface plate) dengan menggunakan kisi-kisi
tertutup, yang diberi judul “Otomatisasi Analisis Pengukuran Gradien pada Sistem
Kalibrasi Surface Plate”.
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2.

Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSN
Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gambar III.5 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSN
3. Memperoleh 3 (tiga) penghargaan BKN Award Tahun 2021 Golongan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian Tipe C:
I. Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Kepangkatan, dan
Pensiun.
II. Peringkat 2 Kategori implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT.
III. Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi.

Gambar III.6 Penghargaan BKN Award Tahun 2021
4. Penghargaan Kepatuhan Terhadap Layanan Publik dari Ombudsman, yaitu
peringkat kelima tingkat Lembaga Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan
Publik, dengan nilai kepatuhan 88,57.
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Gambar III.7 Penghargaan Kepatuhan Terhadap Layanan Publik Tahun 2021
5. Pada Tahun 2021, terdapat tambahan 4 (empat) usulan rancangan standar
internasional yang diajukan oleh Indonesia di forum Codex dan ISO yang saat ini
dalam tahap pembahasan.
Tabel III.14 Usulan Rancangan Standar Internasional
No
1
2
3
4

6.

Judul standar Internasional
Proposed Draft Standard for Dried Seed – Nutmeg
Proposed Draft Standard for Onions & Shallot
Security and resilience — Emergency management — Guidelines
for implementation of a community-based landslide early warning
system [Under development]
Security and resilience — Emergency management — Part 3:
Guidelines for the implementation of a community-based tsunami
early warning system [Under development]

Status
Step 5
Step 3
CD
DIS

Percepatan proses layanan kalibrasi melalui e-sertifikat
Dengan adanya pandemic Covid-19, secara tidak langsung memaksa kita untuk
mengalihkan beberapa pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal
serupa dilaksanakan oleh Direktorat SNSU MRB dan SNSU TK yang berada di bawah
Deputi Satuan Nasional Standar Ukuran, yaitu sejak 4 Januari 2021 sertifikat kalibrasi
yang diterbitkan tidak lagi berupa hardcopy, melainkan softcopy (e-sertifikat). Untuk
menjamin validitas dari sertifikat kalibrasi tersebut, maka Direktorat SNSU MRB dan
SNSU TK memanfaatkan tanda tangan elektronik (TTE). Di mana barcode yang
terdapat pada e-sertifikat kalibrasi dapat dicek validitas dan keabsahannya, karena
terkoneksi oleh Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan
penggunaan TTE ini, yang terhubung dalam aplikasi sparta.bsn.go.id, maka proses
layanan kalibrasi menjadi lebih cepat dan efisien.
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C. Capaian Prioritas Nasional
Kegiatan BSN masuk kedalam Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada tahun 2021 di
dalam 3 (tiga) Program Prioritas:
1. Program Prioritas 5: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah
(UMKM), dan Koperasi
2. Program Prioritas 7: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
3. Program Prioritas 8: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Total realisasi capaian Rincian Output (RO) untuk Prioritas Nasional pada tahun
2021 adalah sebesar 127, 52% dengan rincian sebagaimana grafik berikut.

Gambar III.8 Capaian Prioritas Nasional BSN Tahun 2021
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D. Kinerja Keuangan
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, pada tahun 2021 BSN
melaksanakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan, yang didukung oleh
anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
2021. Pagu awal BSN sesuai pagu alokasi anggaran 2021 adalah sebesar
Rp.265.996.133.000,- tetapi setelah dilakukan 4 (empat) kali refocusing anggaran
dalam mendukung pemerintah untuk penyediaan alokasi penanganan Covid-19
sampai dengan 31 Desember 2021 pagu BSN adalah sebesar Rp.193.185.710.000,-.
Realisasi anggaran BSN tahun 2021 sebesar Rp.190.949.727.409,- atau sebesar
98,84%. Setiap tahun realisasi anggaran BSN rata-rata capaiannya sekitar 95%, ini
berarti anggaran yang ada telah digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan telah dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
yang direncanakan.
Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan
ditampilkan pada tabel di bawah ini.
Tabel III.15 Realisasi Anggaran BSN TA. 2021
Kode
084
084.01.WA
3549

3550

3551
4176

3556
084.01.EJ
6176
4177

Program/Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
Program Dukungan Manajemen

193.185.710.000

190.949.727.409

98,84%

116.421.369.000

114.477.278.906

98,33%

Peningkatan Pelayanan Sumber
Daya Manusia, Organisasi dan
Hukum
Peningkatan Pelayanan
Perencanaan, Keuangan dan
Umum
Peningkatan Penyelenggaraan
Pengawasan Internal
Peningkatan Pelayanan Humas,
Kerjasama dan Layanan
Informasi
Peningkatan Data dan Sistem
Informasi
Program Standardisasi Nasional

1.651.180.000

1.647.136.666

99,76%

109.673.496.000

107.805.987.109

98,30%

385.083.000

384.525.761

99,86%

2.243.642.000

2.174.614.016

96,92%

2.467.968.000

2.465.015.354

99,88%

76.764.341.000

76.472.448.503

99,62%

30.023.393.000
420.411.000

29.925.846.599
419.867.000

99,68%
99,87%

Peningkatan Akreditasi
Peningkatan Sistem dan
Harmonisasi Akreditasi
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Kode
3558

3561

6177
6175
3559

Program/Kegiatan

Pagu

Peningkatan Penguatan
Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian
Peningkatan Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian
Kesesuaian
Peningkatan Standar Nasional
Satuan Ukuran
Peningkatan Pengembangan
Standar
Peningkatan Riset dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Realisasi

%

2.845.710.000

2.825.307.414

99,28%

1.744.565.000

1.741.666.471

99,83%

36.917.972.000

36.753.997.823

99,56%

2.393.687.000

2.393.546.936

99,99%

2.418.603.000

2.412.216.260

99,74%

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya di BSN dilakukan untuk
mendapatkan data capaian tingkat efisiensi K/L dalam mencapai target yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi. Data yang digunakan untuk mengukur
efisiensi penggunaan sumber daya meliputi: 1) data capaian nilai pencapaian
sasaran strategis; 2) data pagu anggaran; dan 3) data realisasi anggaran.
Pengukuran efisiensi di BSN dilakukan dengan formulasi sesuai PMK No.
22/PMK.02/2021 untuk dapat membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya
dengan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah
anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang terlah
ditetapkan. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi
SMART Kementerian Keuangan, dimana efisiensi anggaran BSN sebesar 17,64% dengan
rincian efisiensi program sebagai berikut:
Tabel III.16 Efisiensi BSN Tahun 2021 Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya
No

Program

Pagu (Rp)

Realisasi
(Rp)

1

Standardisasi Nasional

76.764.341

76.472.448

2

Dukungan Manajemen

116.421.369

114.477.278

CRO
(%)

Pagu x
CRO

(Pagu x
CRO) –
Realisasi

Efisiensi

126

116.654.211

2.176.932

26.38%

110.20

96.723.069

20.250.621

11.87%

dalam ribuan rupiah
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Selain itu, sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2021 di lingkungan
BSN secara umum dengan adanya keterbatasan sumber daya baik anggaran, metode,
sumber daya manusia maupun waktu telah dilakukan upaya antara lain sebagai
berikut:
1.

Efisiensi anggaran dan metode kegiatan: kegiatan yang tidak dapat dilakukan
secara ofline diganti melalui kegiatan online antara lain menggunakan media
aplikasi zoom meeting dan pemanfaatan whatsapp group. Penyesuaian proses
kerja ini dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas output sampai
outcome hasil pekerjaan. Pengalihan pembiayaan untuk pengembangan
berbagai aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.

2.

Efisiensi sumber daya manusia: personel yang dibutuhkan untuk mempersiapkan
suatu pembahasan secara offline tidak perlu melibatkan banyak orang sebagai
panitia kegiatan dalam menyiapkan dan memfasilitasi peserta rapat. Penerapan
sistem kerja WFH dan WFO, dengan menggunakan presensi online.

3.

Efisiensi waktu: dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, waktu untuk
membahas beberapa kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari 2 (dua)
pembahasan dalam sehari mengingat tidak banyak dibutuhkan persiapan untuk
pelaksanaan rapat melalui video conference dibandingkan jika pembahasan
dilaksanakan secara offline/fisik. Selain itu rapat dapat dilaksanakan kapanpun
dan metode offline, online ataupun hybrid.
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BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja BSN ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas
pencapaian pelaksanaan visi dan misi BSN menuju good governance dengan
mengacu pada Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan
Kinerja BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja BSN tahun kedua pelaksanaan
RPJMN tahun 2020-2024.
Tantangan globalisasi menuntut daya saing yang tinggi agar mampu
memenangi persaingan tersebut. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)
diyakini

dapat

meningkatkan daya

saing

perekonomian

nasional

yang

diharapkan mampu melindungi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan
masyarakat

lainnya

untuk

keselamatan,

keamanan,

kesehatan

maupun

pelestarian fungsi lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; dan
mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.
Sebagai

lembaga

pemerintah

yang

bertanggung

dalam

mengkoordinasikan kegiatan SPK di Indonesia, BSN telah mampu menjalankan
tugasnya dengan baik. BSN telah berhasil mengatasi
sehingga

tugas

yang

tantangan

tersebut,

diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2021 secara umum sudah sesuai
dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2021, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja BSN sebesar
106,13% dari 11 (sebelas) indikator kinerja Sasaran Strategis. Sebanyak 8 (delapan)
indikator kinerja capaian kinerjanyanya sesuai dengan target dan sebanyak 3
(tiga) indikator kinerja yang capaiannya tidak tercapai yaitu 1) persentase produk
Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor; 2) persentase produk
ekspor yang ber-SNI ; dan 3) persentase produk ber-SNI. Ketiga indikator kinerja ini
merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategis Meningkatnya daya saing
produk Indonesia di tingkat stakeholder perspective. Tidak tercapai secara
maksimal ketiga indikator kinerja ini antara lain karena Pandemi Covid-19
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menimbulkan kontraksi ekonomi yang cukup besar, PDB turun -2,93% dan produksi
nasional turun -17,63%, menjadi salah satu penyebab pendaftaran SPPT SNI juga
menurun.
Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya
memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:
1.

Meningkatkan pengakuan atas peran BSN melalui kerjasama saling
pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan
mitra perdagangan Indonesia;

2.

BSN mengembangkan SNI dengan melibatkan dan sesuai dengan
kebutuhan stakeholder, salah satunya adalah industri yang melakukan
ekspor. Sehingga SNI yang dikembangkan dapat diterapkan oleh industri
dan pada akhirnya dapat diterima oleh negara mitra perdagangan;

3.

BSN mengembangkan SNI dengan memperhatikan standar internasional
yang berlaku, sehingga industri yang menerapkan standar tersebut memiliki
keberterimaan yang lebih baik dalam perdagangan internasional;

4.

Promosi dan kebijakan BSN dalam pendampingan penerapan SNI kepada
UKM dan industri dapat membantu penerap SNI untuk meningkatkan kualitas
produk, daya saing dan dapat diterima di pasar nasional dan internasional;

5.

Kebijakan BSN dalam pendampingan penerapan SNI kepada UKM dan
industri dapat membantu penerap SNI untuk meningkatkan kualitas produk,
daya saing dan dapat diterima di pasar.

6.

Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI
melalui surat dan promosi produk yang memenuhi SNI di media sosial BSN.
Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat

memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait
mengenai tugas fungsi BSN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna
peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini
harus

memotivasi

untuk

lebih

meningkatkan

kinerja

organisasi

dengan

memperhatikan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga
BSN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan
pelayanan yang profesional.
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LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA BSN TAHUN 2021
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PERHITUNGAN CAPAIAN IKSS 1 S.D 3

2021| Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional

66

v

2021| Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional

67

2021| Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional

68

