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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas bimbingan 

dan izin-Nya, Laporan Kinerja (Lapkin) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga (PKTN) Tahun 2016dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan ini disusun 

sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka 

pemantauan atas kinerja dan program yang dilaksanakan selama satu tahun. Setiap unit 

kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun 

dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Lapkinjuga 

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaiankinerja kementerian dan unit organisasi 

dalam satu tahun anggaran yangdikaitkan dengan proses pencapaian tujuan, sasaran dan 

target organisasi. 

Lapkin disusun dengan format mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan RI 

Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KementerianPerdagangan. 

Lapkin ini berisi uraian capaian target-target indikator kinerja Ditjen PKTN dalam 

mewujudkan 6 sasaran yang telah ditetapkan yaitu: (1) meningkatnya pemberdayaan 

konsumen; (2) meningkatnya ketertelusuran mutu barang; (3) meningkatnya kesesuaian 

barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku; (4) meningkatnya tertib ukur; (5) 

meningkatnya LPK terdaftar yang mematuhi peraturan; serta (6) meningkatnya kinerja 

organisasi dan kualitas pelayanan publik.Perlu diketahui bahwa pada awal Tahun 2016, 

nomenklatur Ditjen PKTN mengalami perubahan dari nomenklatur sebelumnya yaitu 

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK). 

Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para 

direktur di lingkungan Ditjen PKTN atas kerja samanya dalam pengumpulan bahan. Kami 

juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai pada Ditjen PKTN serta pihak-

pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan triwulanan ini yang tidak bisa kami 

sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan pada 

laporan ini. Oleh karena itu, kami menunggu kritik dan saran yang bersifat membangun 

untuk perbaikan kinerja dan kemajuan organisasi. Akhirnya, laporan data kinerja triwulanan 

ini diharapkan bisa memberi gambaran yang jelas atas pelaksanaan kegiatan, 

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, serta sebagai salah satu alat evaluasi 

kinerja Ditjen PKTN.  

Jakarta, Februari 2017 

Direktur Jenderal  

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 

Syahrul Mamma 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen 

dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) kepada Menteri Perdagangan Tahun 2017, ada 6 sasaran 

organisasi yang hendak diwujudkan, yaitu meningkatnya pemberdayaan konsumen, 

meningkatnya ketertelusuran mutu barang, meningkatnya kesesuaian barang beredar dan 

jasa terhadap ketentuan berlaku, meningkatnya tertib ukur, meningkatnya LPK terdaftar 

yang mematuhi peraturan, serta meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan 

publik. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 7 indikator kinerja yaitu Indeks 

Keberdayaan Konsumen, persentase penanganan pengaduan konsumen, persentase 

konsistensi mutu hasil penelusuran barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib, 

persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan, persentase barang beredar 

diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat, persentase alat-alat ukur. takar. 

timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku, persentase lembaga 

penilaian kesesuaian (LPK) terdaftar yang mematuhi peraturan, persentase ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan perijinan bidang standardisasi dan perlindungan konsumen (SPK). 

Hasil survei Indeks Keberdayaan Konsumen di 13 provinsi pada Tahun 2016 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 30,86 sehingga realisasi IK1 adalah 30,86 dan capaian 

targetnya 77,15%. Jumlah pengaduan yang masuk pada Tahun 2016 ke Direktorat 

Pemberdayaan Konsumen yang berasal dari  SISWAS-PK, datang langsung, surat dan 

email, whatsapp, website (contact us), mobile apps, serta hotline sebanyak 1.294 aduan 

telah dapat ditangani seluruhnya. Bentuk penanganan pengaduan antara lain berupa 

klarifikasi kepada pelaku usaha dan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha, jumlah 

aduan yang telah selesai tertangani sebanyak 1.266 aduan sisanya sebanyak 28 aduan 

masih dalam proses. Realisasi persentase penanganan pengaduan konsumen (IK1) bernilai 

97,84% sehingga capaiannnya 130,45%. 

Berdasarkan realisasi IK1 dan IK2, pemberdayaan konsumen tidak berhasil 

meningkat sehingga Sasaran 1belum berhasil dicapai. Kinerja pencapaian sasaran ini 

mengalami penurunan dibanding tahun lalu karena perbedaan karakteristik responden dan 

keterbatasan SDM. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat di bidang perlindungan 

konsumen mengalami kenaikan secara signifikan ditandai dengan jumlah pengaduan yang 

masuk yakni dua kali lipat dari jumlah pada tahun sebelumnya. Selain itu target persentase 

penanganan pengaduan konsumen selalu melampaui target.Konsumen yang tinggal di 

wilayah perkotaan memiliki keberdayaan lebih tinggi dibanding konsumen pedesaan karena 

faktor pengaruh akses informasi. Diperlukan upaya-upaya edukasi kepada seluruh lapisan 

masyarakat secara berkesinambungan terutama di daerah yang jauh dari keramaian dan 

wilayah Indonesia bagian timur agar kesadaran terhadap hak dan kewajiban selaku 

konsumen secara nasional dapat meningkat. 

Pada Tahun 2016, telah dilakukan pengambilan contoh (uji petik) dari gudang 

importir yang berlokasi di Jakarta, Banten, Surabaya dan Medan dengan jumlah contoh 

yang diambil sebanyak 71 merek. Dari hasil pengujian diperoleh data bahwa dari 71 merek 

total sampel yang diambil, sebanyak 59 merek sesuai SNI dan 12 merek tidak sesuai SNI. 

Sampel yang tidak sesuai ketentuan terdiri dari 4 merek tidak sesuai mutu dan 8 merek tidak 
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sesuai penandaan. Oleh karena itu, persentase konsistensi mutu barang impor ber-SNI 

wajib yang sesuai ketentuan (IK3)Tahun 2016 adalah 61,80% dan target tercapai 123,60%. 

Berdasarkan hasil pengukuran indikator tersebut, sasaran meningkatnya ketertelusuran 

mutu barang(Sasaran 2)pada Tahun 2016 telah berhasildicapaidengan peningkatan 

sebesar 34,47% dibanding tahun sebelumnya.  

Pada Tahun 2016, telah dilaksanakan pengawasan barang beredar di 33 lokasi yang 

berbeda. Total jumlah barang yang diawasi selama Tahun 2016 yaitu 473 barang dengan 

rincian 205 barang terkait SNI, 150 barang terkait label Bahasa Indonesia dan 118 barang 

terkait ketentuan MKG.Barang hasil pengawasan yang memenuhi ketentuan sejumlah 180 

barang. Sementara berdasarkan hasil uji dan kasat mata 290 barang tidak memenuhi 

ketentuan serta sejumlah 3 barang masih dalam proses uji laboratorium. Oleh karena itu, 

realisasi Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan (IK4) adalah 

38.05% dan target tercapai 63.42%. Adapun pengawasan barang di daerah perbatasan 

selama Tahun 2016 telah dilakukan di Kota Batam, Kabupaten Tarakan dan Kabupaten 

Sangihe. Total barang yang diawasi selama tahun 2016 di daerah perbatasan sejumlah 68 

barang dengan rincian 9 barang terkait SNI, 32 barang terkait label Bahasa Indonesia dan 

27 barang terkait ketentuan MKG. Hasil pengawasan di daerah perbatasan menunjukan 

tidak adanya produk yang memenuhi ketentuan, 62 barang tidak memenuhi hasil uji dan 

kasat mata serta 6 barang masih dalam proses uji laboratorium. Oleh karena itu, realisasi 

Persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat (IK5) 

adalah 0% dan target tercapai 0%. 

Berdasarkan hasil pengukuran IK4 dan IK5, “Meningkatnya kesesuaian barang 

beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku” Sasaran 3belum berhasil dicapaipada Tahun 

2016. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian barang beredar dan jasa 

terhadap ketentuan berlaku mengalami penurunan 11,55 poin atau sebesar 23,29% 

dibanding tahun sebelumnya.  

Selama Tahun 2016, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

mewujudkan tertib ukur. Jumlah UTTP yang telah ditera-tera ulang Tahun 2016 adalah 

sebesar 35.580.176 UTTP atau sebesar 51,90% dari potensi UTTP nasional. Sehingga 

sampai dengan Desember 2016 realisasi persentase UTTP yang bertanda tera sah yang 

berlaku (IK6) sebesar 94,36% dan target tecapai. Berdasarkan hasil pengukuran indikator 

tersebut, sasaran “Meningkatnya tertib ukur” (Sasaran 4) telah berhasil dicapai pada Tahun 

2016. Hasil penghitungan persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan 

adanya peningkatan tertib ukur sebanyak 2,2 poin dari 49,70% menjadi 51,90% atau 

kenaikannya sebesar 4,43% dari tahun sebelumnya. Namun demikian target yang 

diperjanjikan belum pernah dapat terpenuhi dalam dua tahun terakhir. 

Pada Tahun 2016, LPK Terdaftar yang telah menyampaikan laporan ke Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu adalah sebanyak 35 LPK. Jumlah LPK terdaftar 

sampai dengan saat ini adalah 39 LPro Terdaftar dan 10 Laboratorium Uji. Dengan 

demikian, realisasi Persentase Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdaftar yang 

mematuhi peraturan (IK7) adalah 71,43% dan target dapat tercapai 109,90%. Berdasarkan 

hasil pengukuran indikator tersebut, sasaran “Meningkatnya LPK terdaftar yang mematuhi 

peraturan” pada Tahun 2016 (Sasaran 5) telah berhasil dicapai. Hasil penghitungan IK 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan sebanyak 8,93 poin persen yaitu dari 
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62,50% naik menjadi 71,43% atau kenaikannya sebesar 14,23% dari tahun sebelumnya. 

Demikian halnya dengan target yang diperjanjikan selalu terpenuhi dalam dua tahun terakhir 

dengan capaian lebih dari 100%. 

Selama Tahun 2016 Ditjen PKTN selalu berupaya keras dalam menyediakan 

pelayanan pendaftaran dan perizinan sebaik mungkin. Dari segi sarana telah diperbaiki agar 

masyarakat lebih nyaman. Dari segi waktu telah dipersingkat sedemikian rupa agar 

mempercepat proses pendaftaran dan perizinan. Pada waktu yang akan datang, Ditjen 

PKTN akan terus mengarah pada mekanisme online system. Total jumlah ajuan pendaftaran 

dan perizinan pada Tahun 2016 yaitu 6.579 dan dapat diselesaikan tepat waktu (IK8) 

sebanyak 6.540 atau 99,41% sehingga capaian targetnya sebesar 142,01%.Berdasarkan 

hasil pengukuran indikator tersebut, sasaran “Meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas 

pelayanan publik” pada Tahun 2016 (Sasaran 6) belum berhasil dicapai. Hasil penghitungan 

persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan menunjukkan adanya sedikit 

penurunan ketepatan waktu sebanyak 0,59 poin persen dari tahun sebelumnya yaitu dari 

100,00% turun menjadi 99,41%. Namun demikian, setiap tahun realisasi kinerja persentase 

ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan selalu bisa melebihi target yang 

diperjanjikan dengan capaian 142%. 

Kinerja keuangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sampai 

dengan Tahun 2016 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.189.495.604.478,- (seratus 

delapan puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu 

empat ratus tujuh puluh delapan rupiah,- atau 96,18% dari  pagu awal sebesar 

Rp.250.900.000.000,- sebagaimana telah direvisi/dihemat menjadi Rp.232.470.173.000,-, 

termasuk selfblocking sebesar Rp.35.457.997.000,-. Realisasi tahun 2016 lebih baik jika 

dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp.193.278.319.695,- (seratus sembilan puluh 

tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus 

sembilan puluh lima) atau sebesar 88,66% dari total anggaran sebesar 

Rp.218.002.214.000,- (dua ratus delapan belas ribu dua juta dua ratus empat belas ribu 

rupiah). Kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Terib Niaga 

pada Tahun 2016 secara umum sudah cukup bagus karena rata-rata capaian realisasi 

anggaran unit organisasi pada Ditjen PKTN 95,08%. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja (Lapkin) dan laporan keuangan 

secara berkala untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan 

fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan 

strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan 

masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya 

disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi 

pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja 

Instansi, Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan 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. 

Pertanggungjawaban sumber daya publik (public resources) ini merupakan kunci dari proses 

pengelolaan negara serta merupakan elemen yang penting bagi demokrasi yang sehat. 

Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat telah dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif, 

ekonomis serta telah mentaati hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam rangka 

pencapaian mendukung dan mempercepat good governance, Kementerian Perdagangan 

telah mengembangkan SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah 

terwujudnya pemerintahan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang 

diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Kementerian Perdagangan 

akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional.  

Proses pemantauan merupakan kegiatan penyampaian data dan pengukuran kemajuan 

atau progress atas program dan kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari 

setiap unit kerja dilingkugan Kementerian Perdagangan bertujuan agar memastikan dan 

mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan 

tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Kementerian Perdagangan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Laporan triwulanan disusun sebagai salah satu sarana pemantauan 

berkelanjutan atas kinerja dan program yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian 

Perdagangan diterapkan pada seluruh tingkatan unit kerja Eselon II, Eselon I, dan termasuk 

Kementerian secara periodik. Dengan demikian, diharapkan proses pelaksanaan program 

dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan 

perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja. 

Hal ini sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan.  

Penyusunan laporan triwulanan dimaksudkan untuk mempermudah proses penyusunan 

laporan kinerja (Lapkin). Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan 

berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara 
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tertulis, periodik dan melembaga. Kewajiban ini meliputi Lapkin Kementerian, unit kerja 

Eselon I dan II, Unit Kerja Mandiri, dan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri. Pelaporan 

kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja dalam satu 

tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja 

tersebut. Unit kerja yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan 

keberhasilan dan kegagalan sesuai tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh 

unit kerja ini dituangkan dalam Lapkin yang disampaikan kepada para pihak yang 

berkepentingan.  

Penjelasan umum organisasi 

Sejarah pembentukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diawali 

dari berdirinya Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumendengan 

terbitnya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perdagangan yang mengamanatkan bahwa tugas dan fungsi dalam 

mengamankan perdagangan dalam negeri diemban oleh Direktorat Jenderal Standardisasi 

dan Perlindungan Konsumen. Selanjutnya pada 31 Agustus 2012, dilakukan 

penyempurnaan struktur organisasi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 57 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. 

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dasar hukum sebagaimana tersebut di atas sampai dengan perubahan 

nomenklatur pada akhir Tahun 2015 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 

2015 tentang Kementerian Perdagangan.  

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan 

Perlindungan Konsumen menemui beberapa hal yang perlu dikembangkan berkaitan 

dengan ruang lingkup, beban kerja serta cakupan permasalahan yang dikelola dan 

wewenang organisasi. Bertolak dari pemikiran di atas, maka menjadi penting untuk 

dilakukan perubahan nomenklatur dan penyempurnaan Direktorat Jenderal Standardisasi 

dan Perlindungan Konsumen dengan menajamkan tugas pokok dan fungsinya dan 

pengelompokan kembali (re-grouping) unit Esselon II. 

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja 

periode Tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ditetapkanlah Peraturan Presiden 

Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan pada tanggal 29 April 2015. 

Sejak saat itu, ditetapkan adanya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

TertibNiaga (Pasal 4) dan dihapusnya Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen. Adapun pejabat Eselon I yakni Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga dilantik pada tanggal 23 Desember 2015. Sejak saat itu telah dilaksanakan 

berbagai kinerja penting terutama dalam menyiapkan kelengkapan organisasi yang baru. 
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Gambar 1 Bagan ilustrasi perubahan struktur organisasi 

Penambahan kata tertib niaga dalam Nama Direktorat Jenderal untuk mengakomodir 

penambahan fungsi baru terkait pengawasan kegiatan perdagangan. Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan 

dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa 

di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan (Perpres 48 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Perdagangan). Penegakan Hukum akan Undang-Undang yang dikawal yaitu: 

1. UU No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal; 

2. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 

3. UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; dan 

4. UU No 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

Adapun kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai dengan struktur 

organisasi yang baru dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini. 
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Gambar 2 Lima pilar kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga 

Struktur organisasi 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri atas:  

1. Sekretariat Direktorat Jenderal 

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas 

dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga terdiri atas:  

a. Bagian Program dan Pelaporan;  

b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;  

c. Bagian Keuangan; dan  

d. Bagian Kepegawaian dan Umum. 

2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen;  

Direktorat Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 

konsumen.Direktorat Pemberdayaan Konsumen terdiri atas:  

a. Subdirektorat Analisa Perlindungan Konsumen;  

b. Subdirektorat Pelayanan Pengaduan Konsumen;  

c. Subdirektorat Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha;  
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d. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan;  

e. Subdirektorat Jejaring Perlindungan Konsumen; dan  

f. Subbagian Tata Usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga 

3. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 

standardisasi dan pengendalian mutu.Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

terdiri atas:  

Direktorat Pemberdayaan Konsumen 

Sekretariat Direktorat Jenderal 

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan 

Jasa 

Direktorat Metrologi 

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian 

Mutu  

 
Direktorat Tertib Niaga 
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a. Subdirektorat Perumusan dan Penerapan Standar;  

b. Subdirektorat Bimbingan dan Sarana Mutu;  

c. Subdirektorat Verifikasi Mutu;  

d. Subdirektorat Bimbingan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;  

e. Subdirektorat Kelembagaan Standardisasi; dan  

f. Subbagian Tata Usaha. 

4. Direktorat Metrologi;  

Direktorat Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan 

pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal. 

Direktorat Metrologi terdiri atas:  

a. Subdirektorat Analisa Kemetrologian;  

b. Subdirektorat Kelembagaan dan Penilaian Kemetrologian;  

c. Subdirektorat Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dan 

Standar Ukuran;  

d. Subdirektorat Penilaian dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian;  

e. Subdirektorat Penegakan Hukum dan Bimbingan Operasional Kemetrologian; dan  

f. Subbagian Tata Usaha. 

5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengawasan barang beredar dan jasa. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 

terdiri atas:  

a. Subdirektorat Pengawasan Produk Logam, Mesin dan Elektronika;  

b. Subdirektorat Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka;  

c. Subdirektorat Pengawasan Jasa;  

d. Subdirektorat Analisa Kasus Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional 

Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri 

SipilPerlindungan Konsumen (PPNS-PK);  

e. Subdirektorat Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen; dan  

f. Subbagian Tata Usaha.  

6. Direktorat Tertib Niaga 

Direktorat Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tertib niaga. Direktorat Tertib Niaga 

terdiri atas:  
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a. Subdirektorat Pengawasan dan Pendaftaran Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, 

Kesehatan dan Lingkungan Hidup);  

b. Subdirektorat Analisa Kasus Perdagangan dan Bimbingan Operasional PPTN 

(Petugas Pengawas Tertib - 136 - Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Perdagangan);  

c. Subdirektorat Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, 

Perdagangan Luar Negeri, dan Perdagangan Lainnya;  

d. Subdirektorat Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang 

yang Diatur; dan  

e. Subbagian Tata Usaha. 

Aspek strategis 

Untuk mencapai sasaran pembangunan perdagangan dalam jangka waktu lima tahun ke 

depan, terdapat sejumlah potensi, baik di internal maupun di lingkungan eksternal 

Kementerian Perdagangan yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan, sebagai 

berikut: 

1. Dasar hukum yang kuat 

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan semakin 

memberikan dasar hukum bagi Ditjen SPK untuk melakukan upaya perlindungan konsumen 

di Indonesia. UU Perdagangan tersebut semakin menjelaskan fungsi Kementerian 

Perdagangan dalam hal ini Ditjen PKTN dalam rangka melakukan standardisasi bidang jasa 

perdagangan maupun untuk melakukan pengawasan atas perizinan di bidang perdagangan, 

perdagangan barang yang diawasi dan dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau 

jasa, pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait K3L, serta 

pemberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib.Selain itu juga terdapat 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang sebelumnya telah menjadi 

dasar hukum bagi Ditjen PKTN untuk melakukan seluruh upaya perlindungan konsumen 

khususnya mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. 

2. Peran serta masyarakat dan instansi pemerintah lainnya 

Perlindungan konsumen memiliki dimensi yang sangat luas dari mulai penyusunan regulasi, 

standardisasi dan pengendalian mutu barang, edukasi dan pembinaan konsumen dan 

pelaku usaha, pengawasan barang dan jasa serta kegiatan perdagangan, penjaminan 

kebenaran ukuran, hingga penanganan kasus dan sengketa konsumen. Hal ini tentunya 

memerlukan partisipasi serta kompetensi yang luas untuk memahami setiap proses maupun 

komoditi yang beragam.Salah satu keuntungan yang ada di Indonesia adalah pemerintah 

telah membentuk beberapa lembaga pemerintahan baik Kementerian maupun Lembaga 

Pemerintahan Non Kementerian yang melakukan proses proses perlindungan konsumen 

tersebut yang meliputi Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk perumusan dan 

pemeliharan SNI, Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk akreditasi lembaga penilaian 

kesesuaian, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) untuk pengawasan di sektor 

pangan dan obat-obatan, Polisi Republik Indonesia untuk membantu penanganan kasus, 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memberikan rekomendasi terkait 
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kebijakan perlindungan konsumen, serta yang baru terbentuk yakni Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) untuk mengawasi praktek lembaga keuangan dan perbankan.  

Untuk mensinergikan pelaksanaan perlindungan konsumen yang melibatkan berbagai 

instansi pemerintah tersebut, Ditjen PKTN juga telah menginisiasi pelaksanaan kerjasama 

baik di bidang pembinaan, pengawasan, maupun penengakan hukum melalui nota 

kesepahaman dengan instansi-instansi pemerintah lainnya tersebut. Hal tersebut akan 

membantu Menteri Perdagangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan 

konsumen sebagaimana amanat dari UU Perlindungan Konsumen.Tidak hanya keterlibatan 

instansi pemerintah lainnya, penyelenggaraan perlindungan konsumen turut dibantu oleh 

keterlibatan langsung dari masyarakat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM). Keberadaaan LPKSM seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonsia 

(YLKI) telah terbukti membantu pembelaan hak-hak konsumen atas tindakan yang tidak adil 

dari pelaku usaha.Keberadaan berbagai instansi pemerintahan serta keterlibatan 

masyarakatn tersebut akan membantu Ditjen PKTN dalam mewujudkan perlindungan 

konsumen di Indonesia. 

3. Peran Indonesia di dunia internasional 

Peran Indonesia semakin penting di dunia internasional. Selain akibat fakta bahwa 

Indonesia merupakan pasar yang besar yang tetap tumbuh positif di tengah krisis global, 

kinerja diplomasi internasional Indonesia juga telah mampu menempatkan Indonesia 

menjadi pemeran sentral dalam berbagai forum multilateral maupun regional. Peran sentral 

ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 

khususnya melalui perdagangan internasional (ekspor dan impor) dan melalui kerjasama 

investasi. 

Di bidang standardisasi, Ditjen PKTN memegang peran yang penting dalam harmonisasi 

standar di tingkat ASEAN. Ditjen PKTN merupakan koordinator sektor Electrical and 

Electronic Equipment (EEE) di Indonesia yang mengawal pelaksanaan harmonisasi sektor 

EEE yang mulai diberlakukan pada tahun 2011.Di bidang perlindungan konsumen, Ditjen 

PKTN turut aktif dalam ASEAN Comitte for Consumer Protection (ACCP) dalam upaya 

membangun sistem peringatan dini bagi konsumen di kawasan ASEAN.Di bidang metrologi 

legal, peran Ditjen PKTN pada organisasi metrologi legal regional dan internasional semakin 

meningkat. Ditjen PKTN merupakan bagian dalam keanggotaan organisasi metrologi legal 

regional dan internasional sebagai berikut: 

a. Organisasi Internasional untuk Metrologi Legal (Organization Internationale de Metrologie 

Legale – OIML) 

b. Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF) 

c. ASEAN Consultative Commitee for Standard and Quality (ACCSQ) Working Group 3 on 

Legal Metrology 

Di bidang mutu barang, peran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen pada organisasi internasional terkait dengan mutu, antara lain: 

a. Sebagai chairperson pada organisasi International Pepper Community (IPC) 

b. Anggota Organisasi International Coffee Organization (ICO) 
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c. Anggota ASEAN Consultative Commitee for Standard and QualityPrepared Foodstuff 

Products Working Group(ACCSQ PFPWG) 

d. Anggota ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Rubber 

Based Product Working Group (RBPWG) 

e. Anggota Codex Committee on Pesticide Residue (CCPR) 

f. Anggota JSC Electrical and Electronic Equipment (EEE)  

g. Kerjasama saling keberterimaan sertifikat dengan Laboratorium AINIA di Spanyol. 

4. Perkembangan Teknologi Informasi 

Perkembangan internet yang semakin meluas serta inovasi di bidang perangkat komunikasi 

yang semakin pesat sejak tahun 2010 telah mampu mendorong penyebarluasan informasi 

yang semakin luas dan semakin cepat di dalam masyarakat. Hal ini menjadi potensi 

tersendiri bagi Ditjen PKTN untuk dapat menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen 

kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas, lebih cepat, namun dengan biaya yang 

lebih rendah. Sampai saat ini Ditjen PKTN telah memanfaatkan teknologi website maupun 

media sosial untuk menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen. Selain itu, proses 

perizinan dan pendaftaran di bidang perlindungan konsumen juga mulai dialihkan ke dalam 

sistem dalam jaringan (on-line) sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

5. Kualitas SDM Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

Selain berbagai potensi yang berada di lingkungan eksternal yang telah diuraikan di atas, 

Ditjen PKTN juga memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik di 

lingkungan internalnya dengan jumlah pegawai pada tahun 2015 sebanyak 684 orang yang 

terdiri dari Strata-2 sebanyak 167 orang (24,42 persen), dan Strata-1 sebanyak 299 orang 

(43,71 persen) serta 2 orang dengan pendidikan Strata-3. Hal ini berarti terdapat 

sekitar68,42 persen dari total pegawai dipersiapkan menjadi manajer strategis yang akan 

memimpin Ditjen PKTN. 

Permasalahan utama yang dihadapi 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan 

pengawasan perlindungan konsumen. Konsumen Indonesia saat ini masih sebagai target 

pasar dan belum dapat mengelaborasi perannya sebagai market driven bagi perkembangan 

barang dan jasa. Lebih lanjut konsumen Indonesia memiliki karakteristik menerima dan 

pasrah, berorientasi pada produk murah dan produk impor, serta kurang peduli terhadap 

lingkungan. Edukasi terhadap konsumen Indonesia disertai dukungan pengawasan 

barang/jasa yang efektif akan mengubah posisi konsumen Indonesia menjadi konsumen 

yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri. 

1. Tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha masih rendah 

Konsumen Indonesia saat ini masih diposisikan sebagai target pasar dan belum dapat 

mengelaborasi perannya sebagai market driven bagi perkembangan barang dan jasa. Lebih 

lanjut konsumen Indonesia memiliki karakteristik menerima dan pasrah, berorientasi pada 
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produk murah dan produk impor, serta kurang peduli terhadap lingkungan. Hal ini terlihat 

dari hasil survey Indeks Keberdayaan Konsumen Tahun 2015 yang dilakukan pada 14 

Provinsi, Indonesia baru mencapai 34,17 yang tergolong masih rendah. Berdasarkan 

tasonomi bloom, sebagian besar konsumen Indonesia baru mencapai tahap paham yakni 

tahapan memahami hak dan kewajiban dasarnya sebagai konsumen namun belum 

menjalankannya. Hal ini juga tergambar dari dimensi dengan penilaian terendah adalah 

perilaku komplain yang hanya sebesar 11,14. Hal ini menunjukan bahwa konsumen 

Indonesia cenderung untuk menerima apabila mengalami kerugian dalam mengkonsumsi 

barang dan jasa. 

Bila dijabarkan lebih lanjut, keberdayaan konsumen di Indonesia juga masih sangat timpang 

apabila dilihat berdasarkan lokasi. Konsumen di DKI Jakarta memiliki keberdayaan paling 

tinggi sebesar 43,22 sedangkan konsumen di Papua memiliki tingkat keberdayaan terendah 

sebesar 26,82. Bahkan secara rata-rata keberdayaan konsumen di wilayah barat Indonesia 

relatif lebih tinggi dibandingkan konsumen di wilayah timur Indonesia. 

 

Gambar 4 Indeks Keberdayaan Konsumen di Indonesia Tahun 2015 

Adapun konsumen yang tergolong paling berdaya adalah konsumen dengan jenis kelamin 

perempuan, tinggal di wilayah perkotaan, berusia antara 25 – 54 tahun, berpendidikan 

tinggi, dan memiliki pendapatan di atas 10 juta rupiah perbulan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa edukasi terhadap konsumen, publikasi disertai dukungan pengawasan barang/jasa 

yang efektif akan dapat mengubah posisi konsumen Indonesia menjadi konsumen yang 

cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri. 
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2. Koordinasi lintas sektoral masih perlu ditingkatkan 

Indonesia masih merupakan negara yang memiliki ekonomi biaya tinggi. Hal ini tidak 

terlepas dari pengaruh penyelenggaraan standardisasi danperlindungan konsumen yang 

juga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam hal aspek institusional dan aspek 

infrastruktur. Pada aspek institusional, penyelenggaraan standardisasi dan perlindungan 

konsumen di Indonesia dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti adanya 

indikasi: kurang efektifnya peraturan perundang-undangan (belum konsisten antara 

peraturan yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan), dan kecenderungan pada 

penarikan pendapatan asli daerah (PAD). 

Pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen memerlukan kebijakan yang 

komprehensif dan koheren yang mempertimbangkan isu-isu terkait dengan konsumen, 

pelaku usaha, perdagangan dalam negeri, dan perdagangan internasional. Dalam 

pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen, diperlukan adanya jaminan 

terhadap transparansi bagi setiap pihak yang berkepentingan dengan pembangunan 

tersebut. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan sendiri tetapi perlu koordinasi antara 

pemangku kepentingan baik antar unit di pemerintahan, pemerintah daerah maupun swasta. 

3. Mutu barang produksi dalam negeri dan impor yang tidak konsisten 

Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2017 tentang 

Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, terhadap barang yang 

SNInya sudah diberlakukan secara wajib, maka barang impor maupun produksi dalam 

negeri wajib memiliki SPPT-SNI sebagai bukti bahwa produknya telah memenuhi 

persyaratan SNI yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh NPB untuk barang impor 

atau NRP untuk barang produksi dalam negeri. Seharusnya produk yang sudah terdaftar 

tersebut memiliki mutu yang tetap konsisten sesuai persyaratan mutu yang ditetapkan. Akan 

tetapi hal tersebut tidak demikian adanya karena berdasarkan pengawasan kesesuaian 

mutu, diperoleh hasil bahwa produk yang sudah terdaftar memiliki mutu produk yang tidak 

sesuai dengan standar.  

PadaTahun 2012 dilakukan pengawasan terhadap101 merek dan diperoleh hasil59,41% 

produk yang terdaftar dan 40,59% produk yang tidak terdaftar. Untuk produk yang terdaftar 

terdapat 68,33% produk sesuai persyaratan SNI sedangkan masih ada 31,67% produk yang 

tidak sesuai SNI. Sedangkan hasil pengawasan pada tahun 2013 terhadap 112 merek 

terdapat 41,96% produk yang terdaftar dan 58,04% produk yang tidak terdaftar. Untuk 

produk yang terdaftar terdapat 51,06% produk sesuai persyaratan SNI dan 48,94% produk 

yang tidak sesuai SNI. 

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan SNI wajib belum 

sepenuhnya dipatuhi oleh pelaku usaha baik produsen dalam negeri maupun importir. Hal 

ini terlihat dengan masih banyak ketidaksesuaian mutu produk dengan yang dipersyaratkan, 

padahal produk tersebut telah dibuktikan dengan SPPT-SNI bahwa produknya telah sesuai 

dengan standar mutu yang dipersyaratkan. Oleh karena itu pada Tahun 2015 hingga Tahun 

2019 konsistensi mutu barang perlu dimonitor dan diharapkan terjadi peningkatan 

konsistensi mutu produk per tahun. 
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4. Penerapan SNI Wajib yang Semakin Luas 

Penerapan SNI secara wajib akan berdampak pada kewajiban pengujian serta pengawasan 

mutu barang. Sampai dengan Tahun 2015 telah terdapat 118 SNI yang diberlakukan secara 

wajib. Dengan potensi dan tren penerapan SNI secara wajib yang semakin bertambahnya 

setiap tahun maka diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung 

pengawasan mutu barang terutama pada peralatan laboratorium uji dan komptensi tenaga 

penguji mutu barang serta pengawasan barang beredar dan jasa. 

5. Keterbatasan SDM Penyelenggara Perlindungan Konsumen 

Penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga membutuhkan tenaga 

profesional yang khusus di bidangnya. Sampai saat ini telah terdidik SDM Perlindungan 

Konsumen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 

a. Motivator Perlindungan Konsumen sebanyak 1.960 orang; 

b. Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PBBJ) sebanyak 1.503 orang; 

c. Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen sebanyak 1.065 orang; 

d. PPNS Metrologi Legal sebanyak 282 orang; 

e. Penera dan Pengawai Berhak Bidang Metrologi Legal sebanyak 843 orang; 

f. Pengamat Tera sebanyak 262 orang; 

g. Tenaga Penguji Mutu Barang sebanyak 374 orang. 

Jumlah tersebut dapat dikatakan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh 

Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib 

niaga. Apalagi SDM di bidang tertib niaga seperti Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) 

dan PPNS Perdagangan sampai saat ini belum tersedia sama sekali sehingga penyediaan 

SDM akan menjadi tantangan tersendiri. 

6. Perpindahan Kewenangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

menyebabkan terjadinya beberapa perubahan kewenangan penyelenggaraan perlindungan 

konsumen baik di pusat maupun daerah. 

Di bidang penyelesaian sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) yang selama ini pembentukan dan pembiayaannya dilakukan oleh Kabupaten/Kota 

harus dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Hal ini akan berkosekuensi kepada kebutuhan 

penyediaan anggaran dan SDM yang besar untuk dapat mempertahankan keberadaan 

BPSK di seluruh Indonesia. 

Di bidang metrologi legalpun, terjadi pergeseran kewenangan pelaksanaan pelayanan tera 

dan tera ulang dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal 

sampai saat ini baru 4 Kabupaten/Kota yang memiliki UPTD yakni Kota Surabaya, Kota 

Batam, Kabupaten Malang, dan Kota Balikpapan. Adapun UPTD Provinsi yang siap 

dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 52 UPTD sehingga total baru 

terdapat 56 UPTD untuk melayani 550 Kabupaten/Kota di Indonesia. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kabinet Kerja Pemerintahan Republik 

Indonesia, maka perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga sudah seharusnya mendukung perencanaan kinerja Kementerian 

Perdagangan. Misi Kementerian Perdagangan juga disusun selaras dengan Visi 

Pemerintahan Indonesia Tahun 2015-2019 yakni“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.Adapun misi ditetapkan 

yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan 

Negara hukum 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 

Misi Kementerian Perdagangan  

Selanjutnya, untuk menjembatanivisi dan misi Pemerintah Indonesia tersebut, Kementerian 

Perdagangan memiliki 3 (tiga) misi dan menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dalam 

membangun sektor perdagangan. Misi Kementerian Perdagangan yaitu: 

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan; 

2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan. 

Sasaran strategis Kementerian Perdagangan 

Adapun sasaran strategisKementerian Perdagangan yang ditetapkan yaitu: 

1. Terwujudnya harga barang kebutuhanpokok dan penting yang stabil dan terjangkau; 

2. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga; 

3. Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab; 

4. Meningkatnya pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan 

Pasar Lelang;  

5. Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan; dan 

6. Peningkatan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai Tambah dan Jasa. 
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Sasaran Ditjen PKTN 

Sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) berperan dalam mendukung terwujudnya 

sasaran Kementerian Perdagangan Nomor 3 yaitu “Terwujudnya konsumen cerdas dan 

pelaku usaha yang bertanggung jawab“.Untuk menjabarkan sasaran tersebut maka Ditjen 

PKTN menentukanSasaran ProgramPeningkatan Perlindungan Konsumendan Tertib Niaga 

periode 2015-2019sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pemberdayaan konsumen; 

2. Meningkatnya ketertelusuran mutu barang; 

3. Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku; 

4. Meningkatnya tertib ukur; 

5. Meningkatnya LPK terdaftar yang mematuhi peraturan; dan 

6. Meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. 

VISI 
PRESIDEN 

MISI KEMENDAG SASARAN KEMENDAG 
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Terwujudnya harga barang 
kebutuhanpokok dan penting yang stabil 
dan terjangkau 

Meningkatnya 
Pemberdayaan Konsumen 

Meningkatnya konsumsi produk dalam 
negeri dalam konsumsi rumah tangga 

Meningkatnya 
ketertelusuran mutu barang 

Terwujudnya konsumen cerdas dan 
pelaku usaha yang bertanggung jawab 

Meningkatnya kesesuaian 
barang beredar dan jasa 
terhadap ketentuan berlaku 

Meningkatnya pemanfaatan Pasar 
Berjangka Komoditi, Sistem Resi 
Gudang, dan Pasar Lelang 

Meningkatnya tertib ukur 

Terwujudnya tertib usaha di bidang 
perdagangan 

Meningkatnya LPK terdaftar 
yang mematuhi peraturan 

Peningkatan Ekspor Barang Nonmigas 
yang Bernilai Tambah dan Jasa 

Meningkatnya kinerja 
organisasi dan kualitas 
pelayanan publik 

Gambar 5 Peran Ditjen SPK kaitannya dengan Renstra Kementerian Perdagangan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisi penugasan antara atasan dan 

bawahan, atau kesepakatan antara pemberi tanggung jawab dengan penerima tanggung 

jawab, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang 

harus dicapai dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) serta 

anggaran yang tercantum pada Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sesuai dengan amanat 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Kementerian Perdagangan 

diwajibkan menyusun perjanjian kinerja pada setiap tingkatannya, mulai dari: Kementerian, 

Unit Kerja Eselon I, Eselon II, dan Unit Kerja Mandiri (KPPI, KADI, BPKN, dan BSML), serta 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dan 
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tugas pembantuan bidang perdagangan. Sedangkan penyusunan Perjanjian Kinerja tidak 

diwajibkan bagi perwakilan perdagangan di luar negeri, kecuali Kantor Dagang Ekonomi 

Indonesia (KDEI) di Taipei. Perjanjian kinerja disusun setelah diterimanya DIPA dan harus 

ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyepakati. 

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi 

saat ini dan kondisi yang diharapkan serta menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, 

tujuan, dan sasaran Ditjen PKTN, maka perlu ditentukan indikator terwujudnya masing-

masing sasaran dan kegiatan pendukungnya. Pada Tanggal 12 April 2016 telah 

ditandatangani Perjanjian KinerjaDirjen PKTN kepada Menteri Perdagangan Tahun 2016 

dengan Nomor 01/PKTN/PK/04/2016 (Lampiran 1). 

Tabel 1 Indikator dan target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2016 

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 

1. 
Meningkatnya 

Pemberdayaan Konsumen 

Indeks Keberdayaan Konsumen 40 

Persentase penanganan pengaduan konsumen 75% 

2. 
Meningkatnya 

ketertelusuran mutu barang 

Persentase konsistensi mutu hasil penelusuran barang 

impor yang telah diberlakukan SNI secara Wajib 
53% 

3. 

Meningkatnya kesesuaian 

barang beredar dan jasa 

terhadap ketentuan berlaku 

Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai 

ketentuan 
62% 

Persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan 

di daerah perbatasan darat 
30% 

4. Meningkatnya tertib ukur 
Persentase alat-alat ukur. takar. timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 
55% 

5. 
Meningkatnya LPK terdaftar 

yang mematuhi peraturan 

Persentase Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdaftar 

yang mematuhi peraturan 
65% 

6. 

Meningkatnya kinerja 

organisasi dan kualitas 

pelayanan publik 

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan 

perijinan bidang Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen  

70% 

Perjanjian kinerja tersebut di atas mengacu pada Rencana Strategis Kementerian 

Perdagangan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan  Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tanggal 7 April 2015. Seiring dengan perkembangan 

organisasi dan perubahan struktur dan nomenklatur, maka pada tanggal 29 November 2016 

terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/11/2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Rencana 

Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019. Renstra baru yang ditetapkan di 

penghujung akhir Tahun 2016 menyebabkan tidak cukup waktu untuk melakukan 

penyesuaian dokumen perencanaan kinerja pada tahun berjalan termasuk anggaran dan 

kegiatan yang sebagian besar telah dilaksanakan sehingga Lapkin ini masih menggunakan 

perjanjian kinerja berbasis Renstra awal. 



24 
 

Sasaran 1: Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen  

Sasaran meningkatnya pemberdayaan konsumen diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja 

Program (IKP) yakni indeks keberdayaan konsumen dan persentase penanganan 

pengaduan konsumen. 

a. Indeks Keberdayaan Konsumen 

Sasaran Tahun 2015 yaitu meningkatnya pemberdayaan konsumen dapat diukur secara 

kuantitas melalui indeks keberdayaan konsumen dan persentase penanganan pengaduan 

konsumen yang dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai indeks yang mengukur kesadaran 

dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam 

berinteraksi dengan pasar. Indikator ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat 

keberdayaan konsumen sebagai dampak dari upaya-upaya perlindungan konsumen yang 

telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Standarsasi dan Perlindungan Konsumen 

kepada masyarakat. Dengan kata lain indeks keberdayaan konsumen diharapkan dapat 

menilai kinerja perlindungan konsumen.  

Indonesia merupakan negara dengan konsumen terbesar keempat dunia dimana 

konsumennya saat ini berada dalam pasar yang semakin kompleks dan dihadapankan pada 

jumlah informasi yang semakin banyak dengan pilihan produk dan jasa yang semakin 

beragam, akibatnya dihawatirkan konsumen lebih rentan terhadap penipuan. Untuk 

menghindari hal tersebut konsumen perlu diberdayakan sehingga memiliki keahlian dan 

pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya.  

Terdapat dua upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen yaitu perlindungan 

konsumen secara preventif dan represif. Upaya preventif dalam perlindungan konsumen 

adalah perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sedangkan upaya represif yaitu perlindungan ketika 

konsumen telah mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa.Upaya represif telah dilakukan dengan menjamin adanya kepastian hukum 

kepada konsumen melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen serta tersedianya 

lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang dapat diakses untuk mengadukan kerugian 

yang dialami. Sementara itu upaya perlindungan konsumen secara preventif dalam 

kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan dimana masih terdapat konsumen yang 

belum mampu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai konsumen untuk menentukan 

pilihan terbaik bagi diri dan lingkungannya sehingga retan akan kerugian. Untuk 

mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif, maka pemerintah perlu 

menumbuhkan keberdayaan konsumen. Indikator yang mengambarkan terwujudnya kondisi 

keberdayaan konsumen tersebut diukur melalui nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). 

Target IKK yang diperjanjikan pada Tahun 2016 yaitu 40. 

b. Persentase penanganan pengaduan konsumen  

Indonesia merupakan negara heterogen dan memiliki latar belakang budaya dan pendidikan 

yang berbeda sehingga terjadi perbedaan tingkat pemahaman perlindungan konsumen di 

masyarakat luas.Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

mengamanatkan Menteri Perdagangan sebagai koordinator penyelenggaraan perlindungan 

konsumen. Dengan mempertimbangkan kondisi yang heterogen tersebut, maka Direktorat 

Jenderal Standardisasi dan Perlinfungan Konsumen harus pro aktif dalam upaya untuk lebih 
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menjamin hak-hak konsumen. Langkah pro aktif yang dilakukan adalah dengan memberikan 

suatu wadah bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan yang 

dihadapi dalam mengkonsumsi atau memanfaatkan barang dan/atau jasa. Pada Tahun 

2013, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlinfungan Konsumenmenerima pengaduan 

konsumen yang disampaikan baik melalui datang langsung, email maupun surat sebanyak 

77 pengaduan (74 sengketa dan 3 pertanyaan) dapat ditangani 100%. Pada Tahun 2014, 

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumenmenerima 400 kasus dan 

dapat ditangani 70%. Diperkirakan pada Tahun 2015 akan diterima 500 kasus pengaduan 

dan diharapkan dapat ditangani paling sedikit 70%. 

Pelaksanaan evaluasi dan konsultasi penanganan kasus konsumen yaitu dengan 

melakukan pelatihan penanganan kasus konsumen yang dilaksanakan di dinas propinsi 

dengan peserta berasal dari aparatur dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan 

dengan cara memberikan materi tentang cara penanganan kasus melalui mediasi dan 

melakukan simulasi dengan instruktur berpengalaman dari lembaga mediasi yang ada di 

Indonesia. Target persentase penanganan pengaduan konsumenyang diperjanjikan pada 

Tahun 2016 yaitu 75%. 

Sasaran 2: Meningkatnya ketertelusuran mutu barang  

Dalam rangka mendukung terwujudnya perlindungan konsumen, dan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa 

Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap 

Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, terhadap barang yang SNInya sudah diberlakukan 

secara wajib, maka barang impor wajib memiliki SPPT-SNI sebagai bukti bahwa produknya 

telah memenuhi persyaratan SNI yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh Nomor 

Pendaftaran Barang (NPB) yang berlaku selama 3 tahun dan Surat Pendaftaran Barang 

(SPB) yang harus didaftarkan per shipment. Pada perkembangannya, pada Tahun 2015 

dilakukan deregulasi untuk mempercepat aliran barang terutama di pelabuhan. Deregulasi 

tersebut memungkinkan importir memasukkan barang ke Indonesia dengan lebih mudah 

dan cepat namun tetap terawasi mutunya. 

Selanjutnya, produk-produk impor SNI wajib diharuskan memiliki NPB, sehingga dalam 

peredarannya di pasar dalam negeri terbukti memiliki mutu sesuai persyaratan SNI yang 

telah diberlakukan secara wajib dengan konsisten. Konsistensi dimaksud diperoleh melalui 

proses uji petik terhadap barang-barang impor sebelum diedarkan di pasar dalam negeri, 

melalui pengambilan contoh di gudang importir berdasarkan data penerbitan SPB, untuk 

selanjutnya dilakukan pengujian mutu. Oleh karena itu, indikator kinerja yang dipakai untuk 

mengukur tingkat ketertelusuran mutu barang adalah Persentase Konsistensi Mutu Hasil 

Penelusuran Barang Impor yang telah diberlakukan SNI secara Wajib. Rata-rata per tahun 

diterbitkan ± 5000 NPB dengan variasi produk mencapai ± 100 merek.Target persentase 

konsistensi mutu hasil penelusuran barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib yang 

diperjanjikan pada Tahun 2016 yaitu 53%. 

Sasaran 3: Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap ketentuan 

berlaku 

Di akhir Tahun 2015, Indonesia memasuk era baru dengan terbentuknya Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) yang mengintegrasikan pasar dan basis produksi yang berdampak 
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pada peningkatan kompetisi diantara negara anggota ASEAN. Dengan terciptanya integrasi 

ini akan berpengaruh terhadap peningkatan investasi, arus barang dan jasa dari satu negara 

ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara . 

Peningkatan investasi, arus barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi suatu 

peluang bagi peningkatan akses pasar produk Indonesia dengan tujuan mendorong 

pertumbuhan neraca perdagangan yang positif bagi Indonesia. Namun dengan semakin 

terbukanya akses pasar Indonesia, dapat menimbulkan dampak negatif berupa masuknya 

barang-barang hasil produksi negara lain di yang tidak memenuhi ketentuan perundang-

undangan sehingga perlu diantisipasi dengan pengawasan barang beredar dan jasa yang 

optimal baik sebelum memasuki pasar maupun pada saat beredar di pasar.  

Upaya perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan melalui kegiatan yang bersifat 

preventif seperti sosialisasi ketentuan perundang-undangan, namun juga perlu didukung 

dengan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pengawasan Barang dan/atau Jasa, pengawasan dilaksanakan baik secara berkala 

maupun khusus sampai dengan wilayah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa barang dan atau jasa yang diperdagangkan, memenuhi ketentuan yang 

berlaku antara lain: 

1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib;  

2. Penyertaan dan persyaratan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu 

jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia (MKG); 

3. Pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang; 

4. Distribusi barang yang diatur tata niaganya; dan 

5. Perdagangan bidang jasa. 

Wujud perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dapat diukur dengan indikator 

Persentase Barang Beredar Diawasi yang Sesuai Ketentuan. Indikator Kinerja yang 

ditetapkan adalah Jumlah produk ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi World Trade 

Organization) dengan sasaran meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang 

pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen. Sesuai dengan indikator 

tersebut, lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan seolah-olah masih dibatasi hanya 

terhadap produk-produk yang telah diberlakukan SNI secara Wajib, sementara sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan, dalam upaya perlindungan konsumen melalui 

pengawasan barang beredar dan jasa tidak hanya dilakukan berdasarkan parameter 

standar namun juga dilakukan berdasarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu 

jaminan/garansi (MKG) dalam Bahasa Indonesia, label, dan distribusi, serta parameter jasa.  

Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan sebagai 

Indikator Kinerja dengan sasaran meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa 

terhadap ketentuan berlaku untuk dapat memberikan dampak positif terwujudnya 

perlindungan konsumen melalui peredaran barang dan jasa yang telah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Semakin tinggi persentase kesesuaian barang beredar 

yang diawasi menunjukkan bahwa kinerja pengawasan telah memberikan dampak yang 

positif bagi perlindungan konsumen dengan tersedianya barang dan atau jasa untuk 

dikonsumsi yang memenuhi ketentuan SNI Wajib, MKG, label, distibusi dan jasa.Target 
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persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan yang diperjanjikan pada 

Tahun 2016 yaitu 62%. 

Selain indikator tersebut, mengingat potensi peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan 

di daerah perbatasan, maka ditetapkan juga indikator Persentase barang beredar diawasi 

yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat. Target persentase barang beredar 

diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat yang diperjanjikan pada Tahun 

2016 yaitu 30%. 

Sasaran 4: Meningkatnya tertib ukur 

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran 

pada perdagangan barang dan jasa, metrologi legal berperan sebagai bagian dari 

pengamanan perdagangan barang baik dalam negeri maupun luar negeri. Didalam 

pengamanan perdagangan dalam negeri, konsumen menghendaki adanya jaminan 

kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan 

yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar 

penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar 

negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor 

dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau 

ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut. Dalam rangka 

mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum melalui jaminan kebenaran 

pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, 

standar satuan, metode pengukuran, dan UTTP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta untuk menjamin kepastian 

teknis dan kepastian hukum UTTP. 

Salah satu pilar untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah terciptanya jaminan 

kebenaran hasil pengukuran dari UTTP yang digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi 

perdagangan. Perdagangan yang adil tercermin pada kondisi dimana konsumen 

memperoleh haknya secara penuh sesuai dengan harga yang dibayarkan dan sebaliknya 

penjual tidak mengalami kerugian atas nilai harga barang yang dijualnya. Pemberian 

jaminan kebenaran hasil pengukuran tersebut dilakukan melalui pemberian cap tanda tera 

sah yang berlaku terhadap UTTP untuk jangka waktu tertentu melalui proses tera dan tera 

ulang. 

Dengan demikian, peran kegiatan kemetrologian dalam sektor perdagangan dilakukan 

melalui pemberian jaminan dan kepastian hukum atas kebenaran hasil pengukuran dalam 

setiap transaksi perdagangan yang menggunakan UTTP sebagai dasar penetapan kuantitas 

harga barang dan jasa. Peranan ini dilakukan untuk mewujudkan perdagangan yang adil, 

melindungi konsumen, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mengurangi kerugian-

kerugian yang ditimbulkan dari praktek penyimpangan dalam proses pengukuran. Hasil 

pengukuran yang benar yang sesuai dengan persyaratan teknis kemetrologian, memiliki 

peran yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen 

khususnya kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, salah satu 

bentuk konkrit dalam hal menjamin kebenran hasil pengukuran adalah kegiatan tera 

dan/atau tera ulang UTTP, dimana UTTP tersebut banyak digunakan oleh masyarakat 

dalam transaksi perdagangan, untuk itu UTTP yang tidak bertanda sah yang berlaku bukan 

hanya tidak memiliki jaminan kebenaran dalam hal pengukuran namun juga telah melanggar 
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Undang-Undang. Oleh karena itu, untuk mengukur peningkatan tertib ukur, ditetapkan 

indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda 

tera sah yang berlaku.Target persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 

(UTTP) bertanda tera sah yang berlakuyang diperjanjikan pada Tahun 2016 yaitu 55%. 

Sasaran 5: Meningkatnya LPK terdaftar yang mematuhi peraturan  

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang 

Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, Direktorat Jenderal 

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diberi amanat untuk melakukan pendaftaran 

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk ruang lingkup produk yang telah diberlakukan 

SNI secara wajib. Pendaftaran tersebut berdasarkan akreditasi dari Komite Akreditasi 

Nasional (KAN) atau penunjukan oleh Instansi Teknis terkait. Masa berlaku pendaftaran 

selama 3 (tiga) tahun untuk yang diakreditasi oleh KAN, dan 2 (dua) tahun untuk 

penunjukan. Berdasarkan peraturan dimaksud pendaftaran dapat diperpanjang.  

Pendaftaran LPK ditujukan untuk menjamin ketertelusuran produk yang beredar.Indikator 

yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara pentingnya LPK terdaftar dengan 

kedisiplinannya dalam mematuhi peraturan, digambarkan melalui Indikator Kinerja Program 

Persentase LPK terdaftar yang mematuhi peraturan. Melalui laporan berkala, Direktorat 

Jenderal Standardisasi dan perlindungan konsumen dapat memeriksa kepatuhan LPK 

terhadap ketentuan yang harus dipenuhi karena laporan yang disampaikan meliputi laporan 

penerbitan, pembekuan, pengaktifan kembali, maupun pencabutan Sertifikat Produk 

Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Dimana hal tersebut sangat terkait dengan kesesuaian 

produk di pasar.Indikator tersebut dihitung melalui perbandingan antara jumlah LPK yang 

menyampaikan laporan secara tepat waktu terhadap jumlah LPK Terdaftar. Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang 

Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang 

dan Jasa yang Diperdagangkan, mewajibkan seluruh LPK terdaftar untuk menyampaikan 

laporan berkala setiap tiga bulan. Semakin tinggi jumlah persentase, semakin tinggi disiplin 

LPK dan diharapkan hal ini mencerminkan jaminan ketertelusuran dan kesesuaian barang 

dalam memenuhi persyaratan, mengingat dalam laporan penerbitan SPPT SNI, disebutkan 

juga identitas produsen atau importir. LPK terdaftar yang tidak menyampaikan laporan akan 

ditegur dan diawasi melalui kegiatan monitoring. 

LPK berperan penting dalam mewakili pemerintah dan konsumen dalam upaya mengawasi 

mutu barang yang beredar serta untuk melihat konsistensi mutu produk yang beredar di 

pasar. Selain itu, pendaftaran LPK juga ditujukan untuk menjamin ketertelusuran produk 

yang beredar di pasar melalui pencantuman nomor pendaftaran LPK pada Nomor Registrasi 

Produk (NRP) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) serta membantu dalam pengawasan 

mutu melalui survailance berkala dan sewaktu-waktu. LPK harus memantau kemampuan 

pelaku usaha dalam memelihara kesesuaian produk yang telah menggunakan tanda 

kesesuaian terhadap SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu dan harus mengambil 

tindakan yang memadai untuk memastikan bahwa pelaku usaha akan melaksanakan 

koreksi yang tepat apabila produk yang telah dibubuhi tanda kesesuaian ternyata diketahui 

berbahaya dan/atau tidak sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu. 
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Pada saat menerima laporan adanya penyalahgunaan tanda kesesuaian atau adanya 

bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang menggunakan tanda kesesuaian, LPK yang 

dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) harus melakukan investigasi untuk 

mengetahui validitas dari laporan. Apabila laporan tersebut benar maka lembaga sertifikasi 

harus menginformasikan kepada Instansi Teknis terkait dan melakukan langkah-langkah 

agar pelaku usaha mengambil tindakan koreksi sehingga Instansi Teknis atau pemegang 

otoritas pengawas pasar dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang harus 

segera dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu LPK terdaftar 

wajib menyampaikan laporan berkala tentang penerbitan sertifikat kesesuaian untuk barang 

SNI Wajib yang telah diterbitkan setiap 3 bulan sekali.  

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dapat melakukan verifikasi 

bersama dengan KAN terhadap LPK terdaftar apabila ada pengaduan kinerja dan dapat 

membatalkan pendaftaran apabila diketahui bahwa akreditasinya dibatalkan oleh KAN, atau 

Lembaga Sertifikasi terbukti tidak memenuhi kriteria atau persyaratan dari prosedur atau 

terdapat alasan kuat atas kinerja LPK terdaftar untuk mencabut pendaftarannya. LPK yang 

pendaftarannya telah dibatalkan/ dicabut oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan 

Perlindungan Konsumen tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan sertifikasi barang 

SNI wajib untuk pendaftaran NRP atau SPB/NPB. 

Dalam rangka mendukung kinerja LPK secara optimal, Direktorat Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga melakukan kegiatan monitoring kinerja terhadap LPK terdaftar, 

penelaahan kesesuaian sertifikat kesesuaian produk yang beredar di pasar terhadap 

peraturan teknis, serta Forum Konsultasi Teknis LPK Terdaftar. Selain itu dalam rangka 

efektifitas dan efisiensi waktu (timeless) dan kertas (paperless), sejak Tahun 2013, telah 

dikembangkan aplikasi pendaftaran LPK secara online. Untuk mengukur keberhasilan 

peningkatan LPK terdaftar yang mematuhi peraturan, ditetapkan indikator kinerja 

Persentase LPK terdaftar yang mematuhi peraturan. Target persentase LPK terdaftar yang 

mematuhi peraturan yang diperjanjikan pada Tahun 2016yaitu65%. 

Sasaran 6: Meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik  

Sasaran dalam hal waktu penyelesaian pelayanan perizinan bidang standardisasi dan 

perlindungan konsumen secara umum tidak banyak berubah. Pada tahun ini, dilakukan 

penajaman tujuan yang ingin dicapai yaitu membaiknya layanan perizinan dan pendaftaran 

dalam hal ketepatan waktu layanan. Sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya kinerja 

organisasi dan kualitas pelayanan publik. Sasaran tersebut diharapkan dapat menjadi 

bagian dari upaya penciptaan iklim usaha perdagangan yang kondusif. Semakin banyak 

jumlah penyelesaian pendaftaran dan perizinan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu, 

maka akan semakin baik iklim usaha perdagangan. Dari sisi internal, Direktorat Jenderal 

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen juga terus melakukan peningkatan kinerja 

organisasi dan kualitas pelayanan publik dalam kerangka reformasi birokrasi.  

Dalam rangka mengukur keberhasilan mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dan 

kualitas pelayanan publik, maka ditetapkan indikatorPersentase ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan perijinan bidang standardisasi dan perlindungan konsumen.Target 

persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan bidang standardisasi dan 

perlindungan konsumenyang diperjanjikan pada Tahun 2016 yaitu 70%.  
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Sasaran 

Sasaran: 

Sasaran 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Berikut adalah capaian kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 

(Ditjen PKTN) Tahun 2016 untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektivitas kebijakan 

yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen. Pembahasan 

pada bagian ini disesuaikan dengan indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja 

Dirjen PKTN kepada Menteri Perdagangan Tahun 2016 Nomor 01/PKTN/PK/04/2016 

(Lampiran 1). 

Tabel 2 Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 

No. Sasaran Indikator Kinerja  Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Konsumen 

Indeks Keberdayaan Konsumen 40 30,86 77,15% 

Persentase Penanganan Pengaduan 
Konsumen 

75% 97,84% 130,45% 

2. Meningkatnya 
ketertelusuran mutu 
barang 

Persentase Konsistensi Mutu Hasil 
Penelusuran Barang Impor yang telah 
diberlakukan SNI secara Wajib 

53% 83,10% 156,79% 

3. Meningkatnya 
kesesuaian barang 
beredar dan jasa 
terhadap ketentuan 
berlaku 

Persentase Barang Beredar yang Diawasi 
yang Sesuai Ketentuan 

60% 38.05% 63.42% 

Persentase Barang Beredar Diawasi yang 
Sesuai Ketentuan Di Daerah Perbatasan 
Darat 

30% 0% 0% 

4. Meningkatnya tertib 
ukur 

Persentase Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang 
dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda 
Tera Sah yang Berlaku 

55% 51,90% 94,36% 

5. Meningkatnya LPK 
terdaftar yang 
mematuhi peraturan 

Persentase Lembaga Penilaian Kesesuaian 
(LPK) Terdaftar yang Mematuhi Peraturan 

65% 71,43% 109,90% 

6. Meningkatnya kinerja 
organisasi dan 
kualitas pelayanan 
publik 

Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian 
Pelayanan Perijinan Bidang Standardisasi 
dan Perlindungan Konsumen (SPK) 

70% 99,41% 142,01% 

Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan konsumen 

Sasaran meningkatnya pemberdayaan konsumen diukur melalui 2 (dua) 

Indikator Kinerja Program (IKP) yakni indeks keberdayaan konsumen dan persentase 

penanganan pengaduan konsumen. 

IK1 Indeks Keberdayaan Konsumen  

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) diukur dengan metode penelitian 

explanatory dan descriptive research dengan teknik pengambilan data 

melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner terstruktur dan 

showcard. Survei dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut 

Pertanian Bogor Jumlah responden untuk masing-masing provinsi adalah sebanyak 150 

orang sehingga total responden dalam Survei IKK Tahun 2016 adalah sebanyak 1.950 

orang. 

IK1 
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Realisasi dan capaian kinerja  

Hasil survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) di 13 provinsi pada tahun 2016 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 30,86. Persentase capaian target 77,15%. DKI Jakarta 

menjadi provinsi dengan nilai IKK tertinggi yaitu sebesar 38,36 sedangkan Gorontalo 

menjadi provinsi dengan nilai IKK terendah yaitu sebesar 22,89. Jika dilihat berdasarkan 

indikatornya, maka indikator yang paling tinggi nilai IKK-nya adalah preferensi produk, 

sedangkan yang paling rendah nilai IKK-nya adalah pengetahuan undang-undang dan 

lembaga perlindungan konsumen. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi keberdayaan 

konsumen Indonesia masih berada di katagori paham, yaitu baru memahami hak dan 

kewajibannya untuk melindungi dirinya sendiri.  

 

Gambar 6 Grafik hasil survei IKK Tahun 2016 

Analisis 

Tabel 3 Realisasi dan capaian IK 1 

IK Tahun Target Realisasi Capaian 

Indeks Keberdayaan Konsumen 
2015 37 34,17 92,35% 

2016 40 30,86 77,15% 

Apabilatarget dan realisasi kinerja tahun inidibandingkan, realisasi IKK Tahun 2016 lebih 

rendah 9,14 poin di bawah angka target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja pemberdayaan konsumen harus lebih ditingkatkan lagi. Analisis berikutnya, yaitu 

membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun 

terakhir.IKK Tahun 2016 mengalami penurunan3,31 poin dari nilai IKK Tahun 2015 yaitu 

34,17. Penurunan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam hal karakteristik responden 

dan metodologi yang digunakan pada survei IKK Tahun 2016.  
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Tabel 4 Perbedaan survei IKK Tahun 2015 dan 2016 

No. Perbedaan Survei IKK Tahun 2015 Survei 2016 

1 Lokasi survei  Wilayah perkotaan besar Wilayah pinggiran 

2 Responden Pengunjungpusat keramaian 
(mall, pasar, dan rumah 

sakit) 

Rumah tangga yang jauh dari 
pusat keramaian (mall, pasar, dan 

rumah sakit) 

3 Metode Random purposive Random 

Pada Tahun 2015, 4 dari 9 wilayah yang disurvei merupakan wilayah perkotaan besar 

dengan responden adalah orang-orang yang ditemui di pusat keramaian, seperti mall, pasar 

dan rumah sakit sehingga merupakan orang-orang yang lebih terbiasa melakukan transaksi 

jual beli dan lebih terpapar informasi-informasi mengenai transaksi jual beli. Selain itu, 

metode pemilihan responden dilakukan secara random purposive. Pada Tahun 2016, 

seluruh responden merupakanrumah tangga yang dipilih secara acak sehingga tidak sedikit 

responden yang terpilih merupakan responden yang bahkan tidak pernah bertransaksi di 

pusat perbelanjaan sehingga tidak terlalu terpapar informasi mengenai transaksi jual beli. 

Sebagai perbandingan yang nyata terhadap efek dari perbedaan karekteristik responden ini 

dapat dilihat dari nilai IKK DKI Jakarta yang mengalami perbedaan hingga hampir 5 digit, 

yaitu pada Tahun 2015 sebesar 43,22 sedangkan pada Tahun 2016 turun menjadi 38,36. 

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen rencana strategis, maka untuk mencapai target realisasi IKK 

Tahun 2017,diperlukan terobosan-terobosan strtegi pemberdayaan konsumen. Mengingat 

target pada dua tahun terakhir tidak pernah tercapai, maka pada Renstra revisi yang baru 

dilakukan penyesuaian target. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena sesuai dengan 

pedoman (Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015) bahwa 

indikator harus bersifat attainable (dapat dicapai).Apabila tidak dilakukan penyesuaian target 

maka organisasi akan kesulitan memenuhinya. 

Tabel 5 Penyesuaian target IK 1 pada Renstra baru 

Indikator Kinerja Program 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Indeks Keberdayaan Konsumen 37 40 43 46 50 

Penyesuaian (Renstra baru) 37 37 40 42 45 

Jika pada realisasi indeks pada Tahun 2017  bisa meningkat 10 poin dari Tahun 2016 

menjadi 40,86 sehingga memenuhi target Tahun 2017 kemudian pada Tahun 2018 dan 

2019 dapat diusahakan kenaikan indeks sebesar minimal 2dan 3 poin maka pada Tahun 

2019 akan dicapai indeks sebesar 45dan sudah memenuhi target IKK Tahun 2019. 
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Gambar 7 Perkembangan realisasi terhadap target IKK 2015-2019 

Tabel 6 Indeks Keberdayaan Konsumen diUni Eropa Tahun 2011 

 

Sumber: JRC Scientific and Technical Reports “The Consumer Empowerment Index”, 

Michela Nardo, Massimo Loi, Rossana Rosati, Anna Manca (2011) 
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Selain analisis di atas, apabila nilai IKK Tahun 2016 dibandingkan dengan standar 

nasional/internasional, akan didapati bahwa IKK Indonesia masih jauh dengan indeks 

tertinggi di Eropa, yakni Norwegia mencapai 61,63. Bahkan jika dibandingkan dengan 

indeks terendah di Eropa, yaitu Rumania (37,83) IKK Indonesia masih lebih rendah. Adapun 

penyebab tidak tercapainya target IKK dikarenakan nilai objek survei bervariasi dari barat 

hingga timur Indonesia hingga masyarakat pedesaan yang masih memiliki IKK rendah 

sehingga mempengaruhi nilai rata-rata IKK keseluruhan. 

Kegiatan pendukung 

 Penyuluhan perlindungan konsumen 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga secara pro aktif 

mensosialisasikan informasi perlindungan konsumen melalui kegiatan penyuluhan 

perlindungan konsumen.Kegiatan ini juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat 

berinteraksi dan mendapatkan informasi terkait perlindungan konsumen secara langsung 

dari pemerintah di tempat-tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, dan 

tempat strategis lainnya sehingga masyarakat dapat mengambil langkah preventif dari 

kemungkinan pelanggaran atau kerugian akibat dari transaksi atau konsumsi yang 

dilakukan.  

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mengedukasi konsumen/masyarakat 

agar lebih mengerti hak dan kewajibannya yang dilindungi dalam Undang-Undang 

Perlindungan konsumen sehingga menjadi konsumen yang cerdas dan mandiri, serta 

mengedukasi pelaku usaha agar dalam kegiatan usahanya berlaku jujur dan bertanggung 

jawabserta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.Pada Tahun 

2016, telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan perlindungan konsumen sebanyak 26 

frekuensi.  

Tabel 7 Pelaksanaan penyuluhan perlindungan konsumen 2016 

No. Lokasi Tanggal Peserta 

1 Kampus Cawang UKI 5 Februari 2016 150 orang 

2 Majelis Taklim Miftachul Jannah 
Kota Bekasi 

16 Februari 2016 150 orang 

3 SMK Budi Mulia Ciledug 11 Maret 2016 150 orang 

4 SMA Muhammadiyah Kota Bogor 23 Maret 2016 150 orang 

5 SMP Negeri 248 Cengkareng 19 Mei 2016   150 orang 

6 SMP Jakarta 1 Kedoya 20 Juli 2016 150 orang 

7 SMK Jakarta 3 Kedoya 26 Juli 2016 150 orang 

8 SMK YP IPPI Petojo Jakarta   11 Agustus 2016 150 orang 

9 Kelompok PKK Kelurahan 
Susukan 

12 Agustus 2016 150 orang 

10 Jamaah BKMT di Jatiwaringin   23 Agustus 2016 150 orang 

Total 1.500 Orang 

Sumber data: Direktorat Pemberdayaan Konsumen 
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Gambar 8 Penyuluhan perlindungan konsumen Tahun 2016 

 Forum dialog perlindungan konsumen dengan perguruan tinggi  

Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan media yang tepat dalam mensosialisasikan dan 

menumbuhkan perhatian generasi muda terhadap upaya perlindungan konsumen. 

Mahasiswa sebagai agent of change diharapkan mampu berperan aktif untuk meningkatkan 

pengetahuan dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya terhadap perlindungan konsumen. 

Selain itu, dosen dan praktisi lainnya juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia.Tujuan dari 

penyelenggaraan Forum Dialog Perlindungan Konsumen Dengan Perguruan Tinggi adalah 

untuk berdialog dan berdiskusi mengenai isu perlindungan konsumen dalam upaya untuk 

meningkatkan pemahaman mahasiswa dan pengayaan mengenai Hukum Perlindungan 

Konsumen di Indonesia. 

Tabel 8 Forum dialog perlindungan konsumen dengan perguruan tinggi Tahun 2016 

No. Perguruan Tinggi Tanggal Peserta 

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universtas 
Singaperbangsa Karawang 

23 Mei 2016 150 orang 

2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Gorontalo  di Maqna Hotel Gorontalo 

28 September 2016 150 orang 

3 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia  

14 Oktober 2016 165 orang 

 

4 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas 
Hukum Universitas Haluoleo serta Mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara 

17 November 2016 150 orang 

 

Total 615 orang 

Sumber data: Direktorat Pemberdayaan Konsumen 

 

Gambar 9 Forum dialog perlindungan konsumen dengan perguruan tinggi Tahun 2016 
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 Pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas 

Pemberdayaan konsumen adalah segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, kemampuan, harkat dan martabat konsumen juga potensi yang 

mereka miliki guna mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen serta menyebarkan 

pengetahuan terkait perlindungan konsumen bagi masyarakat di sekitarnya.Komunitas tidak 

dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hubungan antar anggota komunitas yang lebih erat 

serta partisipasi dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat serta komunitas yang ada di 

masyarakat diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan perlindungan konsumen. 

Kegiatan Pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas bertujuan untuk: 

1. Membina motivator perlindungan konsumen yang tangguh serta handal dan 

sekaligus menjadi ujung tombak dalam penyebarluasan informasi Perlindungan 

Konsumen. 

2. Membentuk jejaring Perlindungan Konsumen di tengah-tengah masyarakat.  

3. Menyebarluaskan Perlindungan Konsumen baik kepada konsumen maupun instansi 

terkait. 

4. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen kepada masyarakat luas. 

Selama Tahun 2016 telah terlaksana6 (enam) angkatan kegiatan pembinaan motivator 

perlindungan konsumen untuk komunitasdengan jumlah peserta yang teredukasi dari 

kegiatan sebanyak 1.250 orang. 

Tabel 9 Pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas Tahun 2016 

No. Komunitas Tanggal Peserta 

1 Muhammadiyah Wilayah Kota 
Bandar Lampung 

25 Februari 2016 250 Orang 

2 Universitas Pasundan Bandung 
dengan Anggota YSKN 

19 April 2016 250 Orang 

3 Anggota Muslimat NU Kupang 30 Mei 2016 250 Orang 

4 Konferensi Waligereja 
Indonesia (KWI) di Ambon 

22 September 2016 250 Orang 

5 Perwakilan Buddha Indonesia 
(Walubi)  di Pontianak 

23 November 2016 250 Orang 

Total 1.250 Orang 

Sumber data: Direktorat Pemberdayaan Konsumen 

 

Gambar 10 Pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas Tahun 2016 
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 Fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat (komunitas RT/RW, pemuda, tokoh 

masyarakat dan komunitas lainnya)   

Masalah perlindungan konsumen semakin hari semakin kompleks dan dinamis karena 

meliputi berbagai aspek dan dimensi, hal ini ditandai dengan bermunculan kasus-kasus 

perlindungan konsumen ke permukaan yang secara kualitas dan kuantitas semakin 

meresahkan masyarakat luas. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan edukasi kepada 

konsumen yang telah mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen maka 

Direktorat Pemberdayaan Konsumen melaksanakan kegiatan Fasilitasi motivator mandiri 

bagi masyarakat (komunitas RT/RW, pemuda, tokoh masyarakat dan komunitas lainnya). 

Kegiatan ini diharapkan tidak terputus/berhenti dalam arti kata para peserta yang telah 

mengikuti kegiatan ini dapat juga terus menyebarluaskan perlindungan konsumen kedalam 

lingkungannya serta dapat membuat jejaring yang semakin kuat di komunitasnya. 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 

- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia  para tenaga Motivator dalam 

rangka pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta sebagai sarana 

para motivator  untuk terus menyebarluaskan mengenai perlindungan konsumen.  

- Terbentuknya jejaring maupun simpul-simpul perlindungan konsumen di masyarakat. 

- Tersosialisasinya Undang-Undang Perlindungan konsumen.  

- Mempercepat penyebarluasan perlindungan konsumen ketengah masyarakat. 

SelamaTahun 2016, kegiatan Fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat (komunitas 

RT/RW, pemuda, tokoh masyarakat dan komunitas lainnya)telah diselenggarakan sebanyak 

6(enam) angkatan dengan jumlah peserta yang teredukasi dari kegiatan ini adalah 600 

orang. 

Tabel 10 Pelaksanaan fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat Tahun 2016 

No. Komunitas Tanggal Peserta 

1 Kelurahan Kampung Baru 
Cijantung dengan Ormas MUI 

12 Mei 2016 100 orang 

2 Warga Kelurahan Utan Kayu Utara 
Jaktim 

16 Juni 2016 100 Orang 

3 Warga Keluarahan Pisangan Baru 23 Juni 2016 100 Orang 

4 Warga Keluarahan Utan Kayu 
Selatan 

22 Juli 2016 100 orang 

5 Komunitas Mahasiswa Islam di 
Tangerang 

25 Juli 2016 100 orang 

6 Komunitas Pemuda dan Karang 
Taruna Kota Medan 

29 November 
2016 

100 orang 

Total 600 Orang 

Sumber data: Direktorat Pemberdayaan Konsumen 
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Gambar 11 Pelaksanaan fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat Tahun 2016 

 Bimbingan teknis komunitas perlindungan konsumen 

Proses edukasi dan penyebaran informasi terkait perlindungan konsumen memerlukan 

pendekatan strategi khusus agar proses penyebaran informasinya menjadi lebih tepat dan 

terarah. Pendekatan yang digunakan adalah melaksanakan proses edukasi perlindungan 

konsumen kepada kader-kader komunitas yang memiliki potensi untuk menjadi seorang 

motivator. Hal ini menjadi syarat utama agar proses sosialisasi dapat terus 

menyebarluaskan informasi kedalam lingkungan maupun komunitas sekitarnya. Tehnik yang 

digunakan adalah melalui pendekatan Training of Trainers (TOT) yang di implementasikan 

pada bentuk kegiatan Bimbingan teknis komunitas perlindungan konsumen. Output dari 

kegiatan ini para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dapat menjadi kader motivator 

perlindungan konsumen serta mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan informasi 

mengenai perlindungan konsumen. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengedukasi komunitas konsumen sehingga 

menjadi motivator perlindungan konsumen yang mandiri serta handal dan sekaligus menjadi 

inisiator dalam membentuk jejaring penyebarluasan informasi perlindungan konsumen serta 

bertujuan untuk membentuk dan memperat jejaring informasi Perlindungan Konsumen di 

tengah-tengah masyarakat.Pada Tahun 2016 kegiatan bimbingan teknis komunitas 

perlindungan konsumen telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) angkatan dengan jumlah 

peserta yang teredukasi dari kegiatan ini adalah 80 orang. 

Tabel 11 Pelaksanaan Bimtek komunitas perlindungan konsumen Tahun 2016 

No. Lokasi Jumlah 

1 Anggota PP Muhammadiyah, PMII, Muslimat NU, PP 
MUI, dan BKMT di Hotel Le Dian Serang Banten,  6 - 8 
September 2016 

40 

2 Anggota Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, 
Muslimat Nahdlatul Ulama dan Badan Kontak Majelis 
Taklim di Swiss-Belhotel Makassar,  13 - 15 Oktober 
2016 

40 

Total 80 

Sumber data: Direktorat Pemberdayaan Konsumen 
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Gambar 12 Bimtek komunitas perlindungan konsumen Tahun 2016 

Darikegiatan-kegiatan edukasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 diharapkan dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan keberdayaan konsumen masyarakat, sehingga secara 

tidak langsung dapat mendukung tercapainya target Indeks Keberdayaan Konsumen yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian secara keseluruhan program edukasi dan upaya 

meningkatkan keberdayaan konsumen yang dilaksanakan Tahun 2016 berjumlah 5 

kegiatan. 

Tabel 12 Jumlah konsumen yang telah teredukasi Tahun 2016 

No. Kegiatan Jumlah 

1 Penyuluhan Perlindungan Konsumen 1.500 orang 

2 
Forum Dialog Perlindungan Konsumen dengan 
Perguruan Tinggi 

615 orang 

3 
Pembinaan Motivator Perlindungan Konsumen untuk 
Komunitas 

1.250 orang 

4 

Fasilitasi Motivator Mandiri bagi Masyarakat (Komunitas 
RT/RW, Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Komunitas 
Lainnya) 

600 orang 

5 
Bimbingan Teknis bagi Komunitas Perlindungan 
Konsumen 

80 orang 

Total 4.045 Orang 

Sumber data: Direktorat Pemberdayaan Konsumen 

IK2 Persentase penanganan pengaduan konsumen 

Persentase penanganan pengaduan konsumen dipilih sebagai indikator 

yang dapat menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan 

Perlindungan Konsumen dalam upaya represif yaitu penanganan berbagai 

kasus konsumen yang telah mengalami kerugian. Persentase tersebut 

diukur melalui perbandingan jumlah pengaduan yang ditangani dengan jumlah pengaduan 

yang masuk atau dapat digambarkan dengan rumus: 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒖𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒅𝒊𝒕𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒊

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒖𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Suatu pengaduan dihitung “sudah ditangani” jika sudah ada tindak lanjut jawaban Direktorat 

Pemberdayaan Konsumen kepada konsumen dengan surat resmi dan atau email. 

Penanganan lebih lanjut yang lain bisa berupa memanggil pelaku usaha untuk dimintakan 

klarifikasi, melakukan mediasi antara para pihak, dan penyelesaian kasus (solusi tercapai). 

Total pengaduan meliputi seluruh pengaduan (berupa kasus sengketa, pertanyaan, 

IK2 
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permohonan informasi) melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen (datang langsung, 

email dan surat) maupun SISWAS-PK Pengaduan yang ditangani berasal dari jalur 

langsung ke Direktorat Pemberdayaan Konsumen (datang langsung, email, dan surat, serta 

Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK).  

Realisasi dan capaian kinerja  

Pada Tahun 2016, jumlah pengaduan yang masuk ke Direktorat Pemberdayaan Konsumen 

yang berasal dari  SISWAS-PK, datang langsung, surat dan email, whatsapp, website 

(contact us), mobile apps, serta hotline sebanyak 1.294 aduan telah dapat ditangani 

seluruhnya. Bentuk penanganan pengaduan antara lain berupa klarifikasi kepada pelaku 

usaha dan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha, jumlah aduan yang telah selesai 

tertangani sebanyak 1.266 aduan sisanya sebanyak 28 aduan masih dalam 

proses.Realisasi persentase penanganan pengaduan konsumen bernilai 97,84% sehingga 

capaiannnya 130,45% karena target Tahun 2016 adalah 75%.  

Tabel 13 Daftar rincian pengaduan/pertanyaan dan informasi 
 yang diterima Tahun 2016 

No. Sumber Masuk Selesai 

1. SISWAS-PK 923 911 

2. Datang langsung 19 8 

3. Surat dan email 136 134 

4. WhatsApp 184 181 

5. Website (contact us) 11 11 

6. Mobile Apps 4 4 

7. Hotline 17 17 

 Total 1.294 1.266 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 =
1.266

1.294
 x 100% = 97,84% 

Tabel 14 Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 

IK Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase penanganan 
pengaduan konsumen 

2015 70% 100,00% 142,86 

2016 75% 97,84% 130,45% 

Analisis 

Jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016, realisasi telah melebihi 

angka target yang diperjanjikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang diukur 

dengan indikator ini telah dilaksanakan dengan baik. Nilai realisasi persentase penanganan 

pengaduan konsumen Tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dari Tahun sebelumnya 
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tetapi secara teknis jumlah pengaduan yang masuk mingkat tajam yakni dua kali lipat dari 

jumlah pengaduan pada Tahun 2015. 

Tabel 15 Perbandingan kinerja penanganan pengaduan konsumen Tahun 2015 dan 2016 

No. Parameter Tahun 2015 Tahun 2016 

1 Jumlah aduan 586 1.294 

2 Jumlah tertangani 586 1.266 

3 Realisasi IK 100% 97,84% 

Kenaikan jumlah aduan yang signifikan antara lain disebabkan oleh digunakannya whatsapp 

sebagai media pengaduan dan dilaksanakannya Bulan Pengaduan Konsumen yang 

dilangsungkan sejak bulan Februari - April 2016. 

 

Gambar 13 Perkembangan realisasi dan target persentase penanganan pengaduan konsumen 

Kegiatan pendukung 

 Bulan Pengaduan Konsumen 

Bulan Pengaduan Konsumen yang dilangsungkan sejak bulan Februari - April 2016 untuk 

produk handphone dan elektronik (Februari); e-commerce, keuangan syariah dan 

penandaan SNI (Maret);SPBU, penandaan label dan MKG (April). Kegiatan ini bertujuan 

untuk mengetahui berbagai permasalahan konsumen terkait dengan isu yang sering dialami 

dalam menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa, sekaligus menjadi dasar dalam 

membuat kebijakan perlindungan konsumen. Selain itu diharapkan, konsumen dapat 

berperan aktif mengawasi produk barang dan atau jasa yang beredar di pasaran. 

70%
75%

80%
85%

90%

100%

97,84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase penanganan pengaduan konsumen 

Target Renstra Realisasi



42 
 

 

Gambar 14 Spanduk Bulan pengaduan konsumen 

 Inovasi Jaring Pengaduan Konsumen 

Pada Tahun 2016 Direktorat Pemberdayaan Konsumen mewakili Kementerian Perdagangan 

mengikuti lomba Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan berhasil meraih 

penghargaan sebagai TOP 99 dengan tema inovasi Jaring Pengaduan Konsumen. 

Penganugerahan Apresiasi TOP 99 diselenggarakan di JX International (JATIM Expo) 

Surabaya dalam acara Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 

2016 yang berlangsung selama 3 hari pada 31 Maret - 4 April 2016. 

 

Gambar 15 Penganugerahan Apresiasi “TOP 99” Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 
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Sasaran 

Sasaran: 

Sasaran 

Kesimpulan pencapaian Sasaran 1 

 

Sasaran 2: Meningkatnya ketertelusuran mutu barang 

Dalam rangka mendukung terwujudnya perlindungan konsumen, dan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-

DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, 

terhadap barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, sebelum diedarkan, pelaku 

usaha wajib memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagai bukti 

bahwa produknya telah memenuhi persyaratan SNI.Selanjutnya SPPT-SNI digunakan untuk 

memperoleh Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk asal impor atau Nomor 

Registrasi Produk (NRP) untuk produksi dalam negeri. 

Khusus untuk pengawasan terhadap konsistensi mutu produk yang dilakukan melalui uji 

petik terhadap barang-barang impor sebelum diedarkan di pasar. Uji petik dilakukan dengan 

cara pengambilan contoh di gudang importir untuk selanjutnya dilakukan pengujian mutu. 

Rata-rata per tahun diterbitkan ± 5000 NPB dengan variasi produk mencapai ± 100 merek. 

IK3 Persentase konsistensi mutu barang impor ber-SNI wajib yang 

sesuai ketentuan 

Salah satu keberhasilan dalam upaya perlindungan konsumen diantaranya 

akan tercapai apabila hasil uji petik yang dilakukan terbukti sesuai dengan 

parameter SNI. Oleh karena itu, penerbitan NPB menjadi instrumen penting 

untuk melindungi konsumen atas konsumsi barang yang tidak sesuai SNI. Kondisi tersebut 

diukur melalui indikator Persentase Konsistensi Mutu Barang Impor Ber-SNI Wajib yang 

sesuai ketentuan, yaitu dengan membandingkan Jumlah Barang impor ber-SNI yang sesuai 

ketentuan dibagi dengan total contoh yang diambil dalam satu tahun kemudian dikalikan 

1. Berdasarkan nilai IKK dan kinerja penanganan pengaduan konsumen, 

pemberdayaan konsumen tidak berhasil meningkat sehingga sasaran 

belum berhasil diwujudkan. Kinerja pencapaian sasaran ini mengalami 

penurunan dibanding tahun lalu karena perbedaan karakteristik responden 

dan keterbatasan SDM. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat di 

bidang perlindungan konsumen mengalami kenaikan secara signifikan 

ditandai dengan jumlah pengaduan yang masuk yakni dua kali lipat dari 

jumlah pada tahun sebelumnya. Selain itu target persentase penanganan 

pengaduan konsumen selalu melampaui target. 

2. Konsumen yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki keberdayaan lebih 

tinggi dibanding konsumen pedesaan karena faktor pengaruh akses 

informasi. Diperlukan upaya-upaya edukasi kepada seluruh lapisan 

masyarakat secara berkesinambungan terutama di daerah yang jauh dari 

keramaian dan wilayah Indonesia bagian timur agar kesadaran terhadap hak 

dan kewajiban selaku konsumen secara nasional dapat meningkat. 

IK3 
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angka 100%. Semakin tinggi persentase menggambarkan semakin tingginya konsistensi 

mutu barang impor sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒎𝒆𝒓𝒌 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒆𝒓𝑺𝑵𝑰 𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒔𝒖𝒂𝒊 𝒌𝒆𝒕𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒌 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒂𝒎𝒃𝒊𝒍 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒐𝒉  𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

 Jumlah barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan adalah sesuai hasil uji 

laboratorium. 

 Total contoh uji petik dalam satu tahun adalah jumlah produk dihitung berdasarkan 

jenis-merek-tipe.  

 Lokasi dan kuantitas sampel tidak diperhitungkan. 

Realisasi dan capaian kinerja  

Pada Tahun 2016, telah dilakukan pengambilan contoh (uji petik) dari gudang importir yang 

berlokasi di Jakarta, Banten, Surabaya dan Medan. Jumlah contoh yang diambil sebanyak 

71 merek untuk produk baterai, ban dalam kendaraan bermotor, ban truk ringan, ban 

sepeda motor, kipas angin, kotak kontak, kombinasi tusuk kontak & kotak kontak, lampu 

swaballast, saklar, setrika listrik, tusuk kontak, dan korek api gas. Pengambilan contoh 

dilakukan dengan 3 gugus sampel untuk diujikan di laboratoium yang berbeda.  

Tabel 16 Daftar barang hasil uji petik Tahun 2016 

No. Jenis barang Merek NPB 
Hasil uji  

(sesuai/tidak 
sesuai SNI) 

1 Lampu Swaballast  MORRIS/ Spiral 15 W 101-116-120026 Sesuai mutu 

2 Lampu Swaballast  Eclat du Jour/ Spiral 20W 101-116-110530 Sesuai mutu 
3 Lampu Swaballast PHILIPS /2U  14W 119-116-150081 Sesuai mutu 
4 Lampu Swaballast  Hannochs/ 2U-8W 113-116-121070 Sesuai mutu 
5 Lampu Swaballast  Surya/ Spiral-36W 203-116-091224 Sesuai mutu 
6 Lampu Swaballast  i-Hemat / 2U 14W 101-116-131746 Sesuai mutu 
7 Lampu Swaballast  VISICOM/ 4U 36W 101-116-152615 Sesuai mutu 
8 Lampu Swaballast  KRISBOW/ Spiral 5W 104-116-110119 Sesuai mutu 
9 Lampu Swaballast  Arashi/ Spiral-8W 203-116-091223 Sesuai mutu 
10 Lampu Swaballast  Sunfree/ 3U-6W 113-116-121073 Sesuai mutu 
11 Lampu Swaballast  Sunsonic/ 2U-8W 203-116-091214 Sesuai mutu 
12 Lampu Swaballast  Winova/ Spiral-8W 113-116-121075 Sesuai mutu 
13 Lampu Swaballast Plus/ 3U-6W 113-514-121394 Sesuai mutu 
14 Lampu Swaballast  MEGAMAN/SPIRAL 8W 104-116-101916 Sesuai mutu 
15 Lampu Swaballast  VARILUX/SPIRAL E27-8W 101-116-091192 Sesuai mutu 
16 Lampu Swaballast LEUCH'TECH/SPRING 5W 104-116-091830 Sesuai mutu 
17 Lampu Swaballast  PLC HEMAT 101-116-152813 Sesuai mutu 
18 Baterai Primer Energizer max / 1.5V AA LR6 104-122-091326 Sesuai mutu 
19 Baterai Primer Energizer max / 9V LR61 104-124-131381 Sesuai mutu 
20 Baterai Primer Energizer / 3V CR2025 104-116-110937 Sesuai mutu 
21 Baterai Primer EVEREADY / 9V 6F22 104-116-110937 Sesuai mutu 
22 Baterai Primer ABC Super Power / 9V 6F22 104-116-102538 Sesuai mutu 
23 Baterai Primer ABC Alkaline / 1.5V LR20 104-111-102658 Sesuai mutu 
24 Baterai Primer ABC Alkaline / 9V 6LR61 104-124-102389 Sesuai mutu 
25 Baterai Primer KRISBOW / 1.5V AA LR6 104-116-152923 Sesuai mutu 
26 Baterai Primer TinWinTin / AA 110-116-160530 Sesuai mutu 
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No. Jenis barang Merek NPB 
Hasil uji  

(sesuai/tidak 
sesuai SNI) 

27 Korek Api Gas  Thunder/ Disposable Gas Lighter 101-116-160134 Sesuai mutu 
28 Korek Api Gas  M2000/ Disposable Gas Lighter 101-116-150530 Sesuai mutu 
29 Korek Api Gas Osaka/ Disposable Gas Lighte 206-116-130315 Sesuai mutu 
30 Korek Api Gas CRICKET 201-123-110320 Sesuai mutu 

31 Kipas Angin  Mitsubishi Electric/ LV 16-GS CY 119-121-140380 Sesuai mutu 
32 Kipas Angin MIDEA/ FS40-10 Stand Fan 118-116-150271 Sesuai mutu 

33 Kipas Angin 
CKE / Kipas Angin DAK KTD-18-
C 

206-116-110485 Sesuai mutu 

34 Kipas Angin   
KRISBOW / Kipas Angin Meja 
FE4-45 

206-116-120129 Sesuai mutu 

35 Kipas Angin  
AIR MONSTER/ 3 in 1 FAN 16 
Inc BLK 15711 

101-116-130993 Sesuai mutu 

36 Saklar  legrand / NILOE One Way 10AX 119-211-141535 Sesuai mutu 

37 Saklar 
GAO/ Switch 1 Gang  2 Way 
CRM WHTEFT100A 

101-116-120705 Sesuai mutu 

38 Saklar PHILIPS / SIM I GANGSWITCH 119-116-121274 Sesuai mutu 

39 Saklar  
MK / Sakelar 1 Gang – 1 Arah 
S4781W1WHI 

119-116-141547 Sesuai mutu 

40 Tusuk Kontak  KRISBOW / 10A/16A 250V 101-116-120706 Sesuai mutu 

41 Kotak Kontak 
GAO/EFO401G Stop 
Kontak250V/16A 

101-116-120704 Sesuai mutu 

42 Kotak Kontak  legrand / NILOE 2P+E shuttered 119-211-141536 Sesuai mutu 

43 Kotak Kontak 
MK/Kotak Kontak 1 Gang 
16A/250V S4151WHI 

119-116-141546 Sesuai mutu 

44 
Kombinasi Tusuk 
Kontak & Kotak Kontak 

GAO / Mechanical Daily Timer 
15GD/3 

101-116-120704 Sesuai mutu 

45 
Kombinasi Tusuk 
Kontak & Kotak Kontak  

LiAO / Kabel Ekstension 
6CK33N2X 

101-131-140657 Sesuai mutu 

46 
Kombinasi Tusuk 
Kontak & Kotak Kontak 

KENMASTER/ F1-3 Overheat,3 
Lubang 

101-116-140392 Sesuai mutu 

47 
Kombinasi Tusuk 
Kontak & Kotak Kontak  

GAO / Kabel Ekstension 4 Outlet 
EMP304KEU 

101-116-120704 Sesuai mutu 

48 Setrika Listrik 
PHILIPS / GC12222/37Dry Iron 
HV-NS Purple 

119-116-141174 Sesuai mutu 

49 
Ban Dalam Kendaraan 
Bermotor  

Hung A / 11.00-20 TR78A 118-131-141126 Sesuai mutu 

50 
Ban Dalam Kendaraan 
Bermotor 

ASPIRA / 10.00-20 TR78A 118-131-141127 Sesuai mutu 

51 
Ban Dalam Kendaraan 
Bermotor 

TIRON / 11.00-20 TR78A 118-131-141125 Sesuai mutu 

52 
Ban Dalam Kendaraan 
Bermotor  

Anjitire / 7.50R16 102-116-150655 Sesuai mutu 

53 
Ban Dalam Kendaraan 
Bermotor  

Techking / 7.50R16 115-116-140706 Sesuai mutu 

54 
Ban Dalam Kendaraan 
Bermotor 

Amberstone / 7.50R16 101-116-141231 Sesuai mutu 

55 Ban Sepeda Motor Duro/Tubeless/ 70/80-17/D40 104-121-141488 Sesuai mutu 
56 Ban Sepeda Motor  Metzeler 113-514-121394 Sesuai mutu 
57 Ban Sepeda Motor BRIDGESTONE/  113-111-160318 Sesuai mutu 
58 Ban Truk Ringan  Gold Partner/7.50 R 16 LT 102-116-150653 Sesuai mutu 
59 Ban Truk Ringan  United/7.50 – 16 LT  Sesuai mutu 
60 Korek Api Gas FOX 101-116-150191 Tidak sesuai mutu 

61 Kipas Angin  
KRIS / PEDESTAL FAN 60W  

WHT FTE45-LED 
104-116-120422 Tidak sesuai mutu 

62 Ban Sepeda Motor PIRELLI/ 110/70  17 SDRAG 113-434-140922 Tidak sesuai mutu 
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No. Jenis barang Merek NPB 
Hasil uji  

(sesuai/tidak 
sesuai SNI) 

63 
Ban Dalam Kendaraan 
Bermotor 

LMI / 7.50 R16 118-116-140920 Tidak sesuai mutu 

64 Korek Api Gas CLIPPER 101-527-160822 
Tidak sesuai 
penandaan 

65 Korek Api Gas Diamond/ Flint 116-116-141066 
Tidak sesuai 
penandaan 

66 Korek Api Gas K1/ Flint 116-116-141065 
Tidak sesuai 
penandaan 

67 Saklar 
KRISBOW/ Switch 1 Gang 2 Way  

White WS 412 

NPB di produk 
101-116-120707 

NPB Kemasan 
206-116-091269 

Tidak sesuai 
penandaan 

68 Kotak Kontak PHILIPS / SIMSOCKET 119-116-121275 
Tidak sesuai 
penandaan 

69 Kotak Kontak KRISBOW/ Socket WHT WS4316 101-116-120706 
Tidak sesuai 
penandaan 

70 
Kombinasi Tusuk 
Kontak & Kotak Kontak  

KRISBOW / Kabel Ekstension 3 
Outlet WHT KW2-291 

206-116-120060 
Tidak sesuai 
penandaan 

71 
Ban Dalam Kendaraan 
Bermotor 

DR-TYRE / 10.00/11.00R20 110-116-131396 
Tidak sesuai 
penandaan 

Dari hasil pengujian diperoleh data bahwa dari 71 merek total sampel yang diambil, 

sebanyak 59 merek sesuai SNI dan 12 merek tidak sesuai SNI. Sampel yang tidak sesuai 

ketentuan terdiri dari 4 merek tidak sesuai mutu dan 8 merek tidak sesuai penandaan.Oleh 

karena itu Persentase konsistensi mutu barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan 

Tahun 2016 adalah 61,80% dan target tercapai 123,60%. Seluruh produk yang tidak sesuai 

dengan ketentuan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar 

dan Jasa untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑢𝑡𝑢 
 59

  71
 x 100% = 83,10% 

Tabel 17 Realisasi dan capaian IK 3Tahun 2016 

IK Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase konsistensi mutu barang impor 
ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan  

2015 50% 61,80% 123,60% 

2016 53% 83,10% 156,79% 

Analisis 

Apabilatarget dan realisasi kinerja tahun inidibandingkan, realisasi Tahun 2016 telah 

melebihi angka target yang diperjanjikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang 

diukur dengan indikator ini telah dilaksanakan dengan baik. Jika dibandingkan realisasi 

kinerja  Tahun 2016 dengan Tahun 2015, maka terdapat kenaikan sebesar 21,30 poin atau 

meningkat 34,47% dari tahun sebelumnya.Jika dilihat pada dua tahun terakhir selalu di atas 

60% sehingga pada Renstra baru dilakukan penyesuaian target. 
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Tabel 18 Perbandingan kinerja penanganan pengaduan konsumen Tahun 2015 dan 2016 

No. Rincian 2015 2016 

1 Jumlah sampel 89 merek 71 merek 

2 Sesuai 55 merek 59 merek 

3 Tidak sesuai 34 merek 12 merek 

4 Persentase 
konsistensi mutu 

61,80% 83,10% 

Tabel 19 Penyesuaian target IK 3 pada Renstra baru 

Indikator Kinerja Program 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase konsistensi mutu 
hasil penelusuran barang impor 
yang telah diberlakukan SNI 
secara Wajib 

50% 53% 56% 60% 64% 

Penyesuaian (Renstra baru) 50% 66% 70% 75% 80% 

Target persentase konsistensi mutu hasil penelusuran barang impor yang telah diberlakukan 

SNI secara Wajib Tahun 2019 pada Renstra baru adalah 80%. Apabila kinerja Tahun 2016 

dapat dipertahankan maka telah memenuhi target dimaksud. Lebih baik lagi jika kinerja 

dapat meningkat tiap tahun. Hal ini sangat mungkin mengingat grafik kinerja pada dua tahun 

terakhir terlihat menanjak. 

 

Gambar 16 Persentase konsistensi mutu barang 
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Kegiatan pendukung 

 Uji petik ketertelusuran mutu barang 

 

 

 

Gambar 17 Pelaksanaan uji petik Tahun 2016 

Kegiatan Uji Petik Ketertelusuran Mutu Barang Atas Penerbitan NPB/NRP dilaksanakan 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 14/M-

DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, 

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 30/M-DAG/PER/3/2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 dan Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 47/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Perdagangan RI Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 melalui pengambilan contoh produk 

yang dilakukan di gudang importir untuk melihat ketertelusuran mutu barang terhadap 

penerbitan NPB/NRP. 
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 Pertemuan teknis pengendalian mutu barang SNI Wajib di Jakarta 

Pertemuan Teknis dilaksanakan sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standardisasi 

Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib 

Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, Peraturan Menteri Perdagangan RI 

Nomor 30/M-DAG/PER/3/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI 

Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan RI 

Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-

DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan RI 

Nomor47/M-DAG/PER/8/2014 maka Dit. PMB perlu mengadakan Pertemuan Teknis 

Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LS-PRO). 

Tujuan mengadakan Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib kepada para 

Lembaga Sertifikasi Produk (LS-PRO) adalah sebagai berikut: 

a. Sosialisasi dan implementasi Permendag 24 Tahun 2016  

b. Untuk mendapatkan persepsi yang sama tentang kebijakan atau peraturan mengenai 

pengawasan mutu barang khususnya Permendag 24 Tahun 2016, sehingga diharapkan 

tidak terjadi salah penafsiran tentang pengawasan mutu barang terutama untuk 

komoditi yang SNI-nya telah diberlakukan wajib; 

c. Dengan adanya kesamaan persepsi tersebut diatas, maka para Lembaga Sertifikasi 

Produk (LS-PRO) dan instansi terkait dapat saling memahami tentang kegiatan 

pengawasan mutu barang untuk komoditi yang SNI-nya telah diberlakukan wajib 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan perlu adanya sistem integrasi data agar 

pengendalian mutu terhadap produk yang diberlakukan SNI Wajib lebih optimal.Beberapa 

data yang dianggap perlu untuk diintegrasikan antara lain sebagai berikut: 

 Data hasil pengawasan mutu produk SNI wajib. 

 Data kegiatan LPK (penerbitan,perubahan,pem-bekuan dan pencabutan SPPT-SNI) 

 Data lain terkait konsistensi mutu. 

 Sistem integrasi data tersebut diharapkan pula dapat menjadi suatu forum koordinasi 

antar stakeholder yang terkait dengan produk yang SNI nya telah diberlakukan 

secara wajib. 

 Sistem integrasi data terkait Pengendalian Konsistensi Mutu Barang yang telah 

diberlakukan SNI secara wajib di direncanakan akan dalam berbentuk aplikasi 

berbasis online (e-konsistensi mutu). Sistem/aplikasi ini diharapkan dapat mudah 

diakses oleh seluruh stakeholder terkait dan memudahkan untuk saling berkoordinasi 

dalam rangka Pengendalian Konsistensi Mutu Barang. 
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Gambar 18 Pertemuan teknis pengendalian mutu barang SNI Wajib di Jakarta 

 Workshoppengendalian mutu bertema “Kesesuaian Mutu Produk Helm” 

Dalam rangka melaksanakan peningkatan kualitas SDM dibidang standardisasi dan 

pengendalian mutu tentang produk helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, 

sehingga kompetensi para stakeholder meningkat dalam melakukan pengawasanSNI Helm 

dan pengetahuan mengenai Keselamatan, Kesehatan Keamanan dan Lingkungan 

(K3L).Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Memberikan wawasan kepada Lembaga Penilaian Keseuaian (LPK) tentang Regulasi 

Penerapan SNI wajib untuk komoditi helm. 

2. Memberikan wawasan agar peserta menyadari tentang pentingnya komoditi helm yang 

aman bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. 

3. Memberikan wawasan tentang mutu komoditi helm yang sesuai dengan SNI. 

4. Memberikan wawasan tentang pengambilan contoh komoditi helm. 

 

Gambar 19 Workshop “Kesesuaian Mutu Produk Helm” 

Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu: 

1. Workshop ini dapat memberikan pengetahuan peserta agar dapat memahami produk 

helm yang diberlakukan wajib dan dalam pengambilan contoh, peserta dapat 

membedakan produk helm sesuai kategorinya. 
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2. Pemberlakuan SNI helm secara wajib belum dapat dipenuhi oleh UKM karena 

keterbatasan alat uji, sehingga diharapkan BPSMB dapat membina UKM Helm di 

daerah. 

 Pemantauan mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (BOKOR) lada hitam & lada 

putih 

Dalam upaya meningkatkan daya saing barang ekspor maka perlu ditunjang dengan 

konsistensi mutu, jaminan perlindungan keselamatan, keamanan dan kesehatan serta iklim 

usaha yang kondusif, disamping itu perlu diperoleh informasi perkembangan komoditi 

ekspor di negara pengekspor, maupun ketentuan internasional, serta sistem 

pengawasannya secara internasional. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan lada, 

perhatian terhadap keamanan pangan dan kebersihan meningkat. Negara-negara industri 

cenderung memperketat aturan dan pengawasan terhadap kebersihan dan kontaminasi 

pada lada. Hanya produk lada yang aman, sehat, dan memiliki daya saing yang kuat 

terutama dari segi mutu dan harga yang akan berpeluang meraih pasar. Meningkatnya 

kepedulian negara-negara konsumen terhadap keamanan produk pangan termasuk lada 

akan menyebabkan kendala dalam ekspor. Negara-negara produsen yang tidak 

meningkatkan mutu produksinya dikhawatirkan tidak akan dapat mensuplai negara 

pengimpor lada. 

Standar Mutu Lada Indonesia mencerminkan kualitas lada yang dihasilkan oleh petani lada 

di Indonesia. Adanya perbedaan standar mutu yang diterapkan oleh negara pengekspor dan 

pengimpor lada dapat menyebabkan hambatan teknis dalam perdagangan yang berupa 

penolakan dari negara pengimpor karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. 

Untuk meningkatkan nilai ekspor lada maka standar mutu tersebut harus diharmonisasikan 

dengan spesifikasi yang diminta oleh negara konsumen. 

 

 

Gambar 20 Pemantauan mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (BOKOR) lada hitam & lada putih 

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) Lada 

dilakukan di 2 (dua) daerah yaitu di Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitungpada tanggal 08 s/d 12 Agustus 2016 dan 22 s/d 26 Agustus 2016di 2 (dua) 

Eksportir dan 8 (delapan) Pedagang/ Pengumpul Kecil. Pemantauan Mutu Bokor Lada di 

Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk mendapatkan 
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Sasaran 

Sasaran: 

Sasaran 

data primer kontaminasi residu pestisida pada lada berupa parameter fisika kimia, 

mikrobiologi, cemaran pestisida dan aflatoksin yang dapat mengurangi kualitas biji lada di 

negara-negara tujuan ekspor yang berasal dari sentra produksi di provinsi lampung 

sehingga dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. 

Kegiatan pembelian contoh kali ini hanya dilakukan di 10 (sepuluh) titik di 2 (dua) 

kabupaten. Untuk pelaksanaan kedepan, sebaiknya dilaksanakan di semua Kabupaten yang 

menjadi sentra produksi dan penjualan lada hitam, yaitu: Lampung Barat, Tanggamus, 

Lampung Timur, dan Lampung Utara. Selain itu, perencanaan titik sampling dapat dibuat 

berdasarkan data pengumpul sesuai Buku Persyaratan Indikasi Geografis Lada Lampung 

yang telah terbit Tahun 2016. 

Kesimpulan pencapaian Sasaran 2 

 

Sasaran 3: Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa 

terhadap ketentuan berlaku 

Sasaran meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap 

ketentuan berlaku diukur melalui 2 (dua) IKP, yaitu Persentase barang impor ber-SNI wajib 

yang sesuai ketentuan yang berlaku dan Persentase barang beredar yang diawasi dan 

sesuai ketentuan. 

IK4 Persentasebarang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan 

Persentase kesesuaian barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan 

ketentuan diharapkan dapat merefleksikan peningkatan perlindungan 

konsumen sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai peningkatan kinerja 

pengawasan barang beredar dan jasa. Capaian indikator kinerja 

Persentase kesesuaian barang beredar yang diawasi diukur dengan membandingkan 

jumlah produk yang diawasi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku terhadap jumlah 

total produk yang diawasi dengan formulasi sebagai berikut: 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒂𝒘𝒂𝒔𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈  𝒔𝒆𝒔𝒖𝒂𝒊 𝒌𝒆𝒕𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏 (𝑺𝑵𝑰,𝑳𝒂𝒃𝒆𝒍,𝑴𝑲𝑮) 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒂𝒘𝒂𝒔𝒊 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

 Jumlah barang sesuai ketentuan berdasar pengamatan dan/atau uji lab. 

 Total barang yang diawasi dalam satu tahun berdasarkan jenis-merek-tipe-kode 

produksi. 

 Gugus atau lokasi pengambilan sampel dan kuantitas barang tidak diperhitungkan. 

Untuk barang yang sama jenis-merek-tipe meskipun diambil di lokasi berbeda maka 

hanya dihitung sebagai 1 barang. 

Berdasarkan hasil pengukuran indikator, sasaran “Meningkatnya ketertelusuran 

mutu barang” pada Tahun 2016 telah berhasil diwujudkan dengan peningkatan 

sebesar 34,47% dibanding tahun sebelumnya.  

IK4 
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Realisasi dan capaian kinerja  

Pada Tahun 2016, telah dilaksanakan pengawasan barang beredar di 33 lokasi yang 

berbeda. Total jumlah barang yang diawasi selama Tahun 2016 yaitu 473 barang dengan 

rincian 205 barang terkait SNI, 150 barang terkait label Bahasa Indonesia dan 118 barang 

terkait ketentuan MKG.Barang hasil pengawasan yang memenuhi ketentuan sejumlah 180 

barang. Sementara berdasarkan hasil uji dan kasat mata 290 barang tidak memenuhi 

ketentuan serta sejumlah 3 barang masih dalam proses uji laboratorium. Oleh karena itu, 

realisasi Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan adalah38.05% 

dan target tercapai 63.42%. Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap barang yang tidak 

memenuhi ketentuan dilakukan dengan cara memberikan teguran kepada pelaku usaha, 

penarikan barang dari peredaran, pemusnahan barang, dan penegakan hukum sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Adapun barang yang masih dalam proses uji laboratorium 

akan terus dilanjutkan prosesnya sampai terbit hasilnya. 

 

Gambar 21 Bagan rincian hasil pengawasan barang beredar Tahun 2016 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 =
  180 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔

473 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔
x 100% =  38,05% 

Tabel 20 Realisasi dan capaian IK 4 

IK Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase barang beredar yang 
diawasi yang sesuai ketentuan 

2015 60% 49,60% 82,67% 

2016 60% 38.05% 63.42% 

Analisis 

Apabilatarget dan realisasi kinerja tahun inidibandingkan, realisasi IKK Tahun 2016 lebih 

rendah 21,95 poin dari angka target yang ditetapkan dan capaian targetnya 63,42%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum 

Jumlah barang yang 
diawasi Tahun 2016:

473 barang

Parameter

SNI: 205 

Label: 150

MKG: 118

Kesesuaian

Sesuai: 180

Tidak sesuai: 290

Proses: 3

Asal

74,1%  impor

25,9% dalam negeri
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kepada pelaku usaha harus lebih ditingkatkan lagi. Analisis berikutnya, yaitu 

membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun 

terakhir. Pada tahun sebelumnya, indikator yang sama juga tidak mampu memenuhi target 

yang diperjanjikan. Target Tahun 2015 adalah 60% tetapi realisasinya hanya sampai 

49,60%. Meski demikian dari segi jumlah, hasil pengawasan mampu melebihi target jumlah 

barang yang diawasi yaitu 450 produk. 

 

Gambar 22 Grafik target dan realisasi persentase barang diawasi yang sesuai ketentuan (per 
tahun) 

Mengevaluasi bahwa realisasi dalam dua tahun terakhir tidak pernah mencapai target, maka 

dilakukan penyesuaian angka target pada Renstra baru. Dalam Renstra baru angka target 

diturunkan. Target tahun 2017 yang semula 65% menjadi 62% dan seterusnya. Diharapkan 

pada tahun depan target tersebut dapat dipenuhi agar secara progresif dapat memenuhi 

target  pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2019 sebesar 64%. 

Tabel 21 Penyesuaian target IK 4 pada Renstra baru 

Indikator Kinerja Program 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase barang beredar yang 
diawasi yang sesuai ketentuan 

60% 62% 65% 70% 75% 

Penyesuaian (Renstra baru) 60% 61% 62% 63% 64% 
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Kegiatan pendukung 

► Pengawasan barang beredar dan jasa 

Dalam rangka perlindungan konsumen sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka perlu dilakukan pengawasan 

di pasar terhadap barang-barang yang beredar yang tidak sesuai ataupun telah sesuai 

ketentuan SNI, label dalam Bahasa Indonesia, dan Petunjuk Penggunaan/Manual dan Kartu 

Garansi. Untuk melindungi konsumen dari ekses negatif penggunaan barang-barang yang 

tidak sesuai ketentuan maka perlu dilakukan pengawasan berkala.Pemerintah telah 

berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya dalam melindungi konsumen dari efek negatif 

barang.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin 

masyarakat akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang beredar sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan wajib. Hal ini dicerminkan dalam undang-

undang tersebut pada Pasal 8 ayat 1 huruf a, yaitu melarang pelaku usaha memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang yang tidak standar. Secara tidak langsung pengaturan 

ini mendorong peningkatan hidup masyarakat Indonesia melalui penggunaan barang-barang 

yang sesuai standar. Barang beredar yang telah dinotifikasi WTO menjadi produk yang 

harus ber-SNI Wajib merupakan komoditi prioritas untuk diawasi peredarannya. Hal ini 

dikarenakan produk-produk tersebut sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan, 

keselamatan, dan kesehatan lingkungan (K3L).  

Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan ketentuan SNI wajib dan Label dilakukan 

berdasarkan Permendag No. 67/ M-DAG/PER/11/2013. Pengawasan dilakukan oleh unit 

kerja yang membidangi perdagangan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota serta 

dibantu oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Kegiatan pengawasan 

merupakan kegiatan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/M-DAG/PER/05/2009 Tentang Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 

agar pengawasan dapat berjalan efektif serta tepat sasaran maka diperlukan kepemahaman 

mengenai tata cara pengawasan yang baik dan benar.Adapun secara spesifik, pengawasan 

berkala terhadap jasa merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/M-DAG/ PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau 

Jasa. Selain itu Menjalankan amanat Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-

DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang 

Diperdagangkan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pengawasan berkala di bidang jasa 

adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha toko swalayan dan pusat pelayanan purna 

jual di pasar melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta dalam rangka perlindungan terhadap konsumen. 

Pengawasan barang dan jasa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengawasan berkala dan 

pengawasan khusus. Pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan/atau jasa yang 

dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/atau jasa yang akan 

diawasi sesuai program. Adapun pengawasankhusus adalah pengawasan yang dilakukan 

sewaktu-waktu berdasarkan adanyatemuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan 

konsumenatau masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM) atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang 

berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya.  
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Selama Tahun 2016, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan barang yang sesuai 

ketentuan sebanyak 5 kali di daerah Provinsi DKI Jakartadan 28 daerah di luar Provinsi DKI 

Jakarta. Salah satu contoh kegiatan pengawasan tersebut yaitu pengawasan produk 

kosmetik dan pompa air. 

 

Gambar 23 Direktur Jenderal PKTN memimpin Tim TPBB melaksanakan pengawasan produk 
kosmetik di Jakarta 

Ditjen PKTN bersama Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB) melakukan 

pengawasan produk kosmetik dan pompa air di Jakarta pada tanggal 30 Juni 

2016.Pengawasan dilakukan di Pasar Grosir Asemka dan menemukan produk kosmetik 

RDL Whitening Soap merek papaya sebanyak 1.216 pcs, RDL Hydroquinone Baby Face 

sebanyak 2.304 pcs, RDL Whitening Treatment sebanyak 540 pcs, Natur GO sebanyak 316 

pcs, sabun BDL Papaya Transparent Soap sebanyak 720 pcs, dan racikan Special Natural 

"99" sebanyak 35.400 pcs. Pengawasan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan 

produksi dan penggunaan produk dalam negeri, serta mencegah distorsi pasar dari 

peredaran produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Gambar 24 Direktur Jenderal PKTN memimpin Tim TPBB melaksanakan pengawasan produk 
pompa air di Jakarta 

Pengawasan juga dilakukan di gudang pluit Jakarta Utara. Petugas menemukan produk 

pompa air merek DABAVON Tipe DP-255 dan pompa air merek National Tipe GP-125 

masing-masing sebanyak 1.100 dan 1.000 unit yang diduga tidak memenuhi ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewajiban 

Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan Permendag Nomor 19 

Tahun 2009 tentang Petunjuk Penggunaan dan Garansi Purna Jual. Hasil pengawasan Tim 

TPBB untuk pompa air selanjutnya dilakukan uji lab dan dimintakan klarifikasi dari produsen 

terkait. Sementara untuk produk kosmetik, ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Makanan 

dan Minuman (BPOM) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

► Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengawasan Barang 

 

Gambar 25 Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengawasan Barang di Auditorium 
Kementerian Perdagangan 
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Penandatanganan nota kesepahaman lima Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh 9 

Pejabat Eselon I dari 5 Kementerian/Lembaga, yang berlangsung di Auditorium Gedung 

Utama Kementerian Perdagangan Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 dengan 

disaksikanMenteri Perdagangan. Pejabat Eselon I dari 5 Kementerian/Lembaga, yaitu 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 

serta Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian 

Perdagangan; Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Badan Karantina Pertanian, 

Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; Direktur 

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Karantina 

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; serta Sekretaris Utama BPOM. 

 

Gambar 26 Dirjen PKTN memberikan sambutan pada acara Penandatangan  nota 
kesepahaman tanggal 20 Desember 2016 

Penandatangan  nota kesepahaman merupakan bentuk sinergi yang dilaksanakan guna 

meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan terhadap barang yang dilarang, 

diawasi, dan/atau diatur tata niaganya di tempat pemasukan dan pengeluaran, serta 

pengawasan barang beredar dan barang yang diatur tata niaganya di pasar dan sarana 

perdagangan lainnya, berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan. Penandatanganan 

nota kesepahaman lanjutan ini diharapkan dapat memperkuat jejaring pengawasan dan 

penegakan hukum terkait kegiatan perdagangan dan pengawasan barang beredar, baik 

terhadap pangan segar, pangan olahan, nonpangan maupun obat-obatan, dan kosmetik. 

Sebelumnya telah dilaksakan penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Desember 

2013 di Kementerian Perdagangan. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 

tahun dan berakhir pada 18 Desember 2016. 
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► Media Briefing Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 

 

 

Gambar 27 Penyampaikan media media briefinghasil pengawasan barang beredar dan jasa 
tanggal 31 Agustus 2016 di Kementerian Perdagangan 

Media media briefing hasil pengawasan barang beredar dan jasa dilaksanakan pada tanggal 

31 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. Pada acara ini disampaikan 

bahwa hasil pengawasan pada periode Januari-Agustus 2016, telah ditemukan 248 produk. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 81 produk dinyatakan sudah sesuai SNI. Produk-produk 

tersebut terdiri atas 47 produk yang sesuai SNI, 17 produk yang sesuai ketentuan label 

bahasa Indonesia, dan 17 produk yang sesuai Petunjuk Penggunaan/Manual Kartu Garansi 

(MKG). Produk-produk itu terdiri atas 30 produk dalam negeri dan 51 produk impor. 

Sebanyak 67,3% dari 248 produk tidak memenuhi ketentuan, termasuk 28 produk yang 

masih dalam proses uji laboratorium untuk melihat kesesuaian terhadap SNI. Terkait produk 

yang tidak sesuai ketentuan tersebut, telah disampaikan teguran tertulis dan proses 

penegakan hukum, seperti perintah penarikan barang, pelimpahan berkas ke kejaksaan, 

maupun penyitaan produk. 

Standar merupakan suatu instrumen yang berperan dalam menentukan mutu produk, 

pemberlakuan SNI mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan 

lingkungan hidup (K3L), ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman empiris dalam 

perumusan dan penerapannya. Sementara itu, produk yang diduga tidak sesuai ketentuan 

sebanyak 139 produk. Produk-produk tersebut terdiri atas 73 produk yang tidak sesuai SNI, 

22 produk yang tidak sesuai ketentuan label dalam bahasa Indonesia, dan 44 produk yang 

tidak sesuai MKG. 

► Bimbingan teknis Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)  

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyosialisasikan kebijakan, program dan 

pedoman serta pertukaran hasil-hasil pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa; 

menyelaraskan dan mengharmoniskan program pengawasan barang beredar dan jasa 

antara pusat dan daerah serta tindak lanjut penanganan permasalahan yang timbul; serta 

meningkatkan dan memantapkan jaringan kerja antar Petugas Pengawas Barang dan Jasa 

di Pusat maupun di Daerah. 

Kegiatan dilaksanakan padatanggal 21 September-23 September 2016di Hotel 

IbisKemayoran Jalan Bungur Besar No. 81, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DaerahKhusus 

Ibukota Jakarta 10620 Phone:(021) 4210111 yang di ikuti oleh 30 Peserta yang di buka 



60 
 

pada tanggal 21 September 2016 oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga.Kesimpulan dan rencana tindaklanjut: 

1. Bimbingan Teknis PPBJ merupakan sarana komunikasi untuk bertukar informasi 

tentang pelaksanaan tugas pengawasan dan tindak lanjutnya yang dilaksanakan oleh 

masing-masing Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), baik di pusat maupun 

daerah. 

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi dapat meminta bantuan Petugas 

Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) di kabupaten/kota, diharapkan pengawasan dapat 

terlaksana secara lebih fokus dan lebih serius. 

3. PPBJ daerah sering menemui kendala dalam pengujian laboratorium baik dalam hal 

ketersediaan laboratorium dan biaya pengujian. Selain itu, seringnya frekuensi mutasi 

pegawai yang mengakibatkan PPBJ di daerah semakin berkurang. 

4. Dalam rangka evaluasi kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), sebaiknya 

masing-masingdaerah menyampaikan laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan 

secara periodik kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.  

5. Perlu penyusunan prioritas produk yang diawasi, tidak terfokus pada produk makanan 

dan minuman (pangan) untuk setiap daerah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan 

sebagai bahan penyusunan prioritas ditingkat Provinsi dan Nasional. 

6. Perlunya sebuah program yang dapat mensinergikan informasi terhadap PPBJ di 

daerah dalam bentuk transfer peraturan baru terkait pengawasan dan daftar barang SNI 

wajib yang telah dinotifikasi, serta penyebaran buku-buku Petunjuk Teknis Pengawasan 

Barang Beredar dan Jasa. 

IK5 Persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di 

daerah perbatasan darat 

Konsumen memiliki hak untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa yang 

memehuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan 

hidup (K3L), tidak terkecuali bagi konsumen yang berada di wilayah 

perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kondisi wilayah perbatasan terutama 

wilayah perbatasan darat yang sebagian besar berada di pulau Kalimantan, yang jauh dari 

pusat perdagangan maupun jalur distribusi utama barang, membuka peluang bagi 

masuknya barang-barang dari negara tetangga yang belum tentu memenuhi ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.Upaya perlindungan konsumen di daerah perbatasan 

darat diukur dengan indikator Persentase Barang Beredar Diawasi yang Sesuai Ketentuan 

di Daerah Perbatasan Darat. Semakin tinggi prosentase kesesuaian barang beredar yang 

diawasi, menunjukkan kinerja pengawasan yang semakin baik dalammemberikan kepastian 

kepada konsumen di wilayah perbatasan darat dalam mengkonsumsi barang yang aman 

bagi dirinya maupun lingkungan. 

Konsumen memiliki hak untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa yang memehuhi aspek 

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L), tidak terkecuali bagi 

konsumen yang berada di wilayah perbatasan. Kondisi wilayah perbatasan terutama wilayah 

perbatasan darat yang jauh dari pusat perdagangan maupun jalur distribusi utama barang, 

membuka peluang bagi masuknya barang-barang dari negara tetangga yang belum tentu 

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Upaya perlindungan konsumen di 

IK5 
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daerah perbatasan darat diukur dengan indikator Persentase Barang Beredar Diawasi yang 

Sesuai Ketentuan di Daerah Perbatasan Darat. Semakin tinggi persentase kesesuaian 

barang beredar yang diawasi, menunjukkan kinerja pengawasan yang semakin baik 

dalammemberikan kepastian kepada konsumen di wilayah perbatasan darat dalam 

mengkonsumsi barang yang aman bagi dirinya maupun lingkungan. 

Realisasi dan capaian kinerja  

Pada Tahun 2016, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan barang yang sesuai ketentuan 

di daerah perbatasan dengan hasil berikut: 

a. Pengawasan barang dilakukan di 3 daerah perbatasan yakni Kota Batam, Kabupaten 

Tarakan dan Kabupaten Sangihe; 

b. Total barang yang diawasi selama tahun 2016 di daerah perbatasan sejumlah 68 barang 

dengan rincian 9 barang terkait SNI, 32 barang terkait label Bahasa Indonesia dan 27 

barang terkait ketentuan MKG; 

c. Hasil pengawasan di daerah perbatasan menunjukan tidak adanya produk yang 

memenuhi ketentuan. Berdasarkan 68 sampel barang yang diperoleh dari hasil 

pengawasan di perbatasan sejumlah 62 barang tidak memenuhi hasil uji dan kasat mata 

serta sejumlah 6 barang masih dalam proses uji laboratorium; 

d. Berdasarkan asal barang dari 62 barang yang tidak sesuai ketentuan 58 diantaranya 

adalah barang impor. hal ini menunjukan bahwa di daerah perbatasan banyak beredar 

produk impor yang tidak sesuai ketentuan; 

e. Tindak lanjut hasil pengawasan di daerah perbatasan terhadap barang yang tidak 

memenuhi ketentuan dilakukan dengan cara memberikan teguran kepada pelaku usaha 

dan penarikan barang dari peredaran. 

Persentase barang yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan =
  0 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔

68 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔
x 100% =  0% 

Tabel 22 Realisasi dan capaian IK5 

IK Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase barang beredar diawasi 

yang sesuai ketentuan di daerah 

perbatasan darat 

2015 NA NA NA 

2016 30% 0% 0% 

Analisis 

Indikator IK5 merupakan indikator baru yang belum dipakai sebelumnya sehingga 

pengukurannya baru dimulai Tahun 2016. Namun dapat dibandingkanantara realisasi dan 

targetnya bahwa realisasi 0% sehingga pencapaian targetnya juga 0%. Adapun dari sisi 

jumlah produk yang berhasil diawasi maka realisasinya telah melebihi jumlah yang 

ditargetkan. Jumlah produk yang berhasil diawasi di daerah perbatasan yaitu68 produk 

sedangkan targetnya 55 produk sehingga jumlahnya telah melebihi target. Namun realisasi 

Persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat pada 

Tahun 2016 sebesar 30% belum tercapai. Untuk menindaklanjutinya, perlu dilakukan 

pengawasan yang lebih intensif, agar produk-produk yang dipasarkan di daerah perbatasan 
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dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat. Selain itu, dalam rangkamencapai target 

realisasi presentase barang yang sesuai ketentuan dan mengatasi banyak beredarnya 

produk impor yang tidak sesuai ketentuan di daerah perbatasan perlu untuk melakukan 

pengawasan secara intensif di daerah perbatasan darat melalui pengawasan berkala, 

khusus, dan kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan 

perundang-perundangan di bidang perlindungan konsumen. 

Mengevaluasi bahwa realisasi pada indikator ini sangat jauh dari target bahkan nilainya 0%, 

maka akan berat untuk mencapai target pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu,  pada 

IK 5 perlu juga dilakukan penyesuaian angka target pada Renstra baru. Dalam Renstra baru 

angka target diturunkan. Target tahun 2017 yang semula 65% menjadi 62% dan seterusnya. 

Diharapkan pada tahun depan target tersebut dapat dipenuhi agar secara progresif dapat 

memenuhi target  pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2019 sebesar 64%.. 

Tabel 23 Penyesuaian target IK 5pada Renstra baru 

Indikator Kinerja Program 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase barang beredar diawasi yang 
sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat 

NA 30% 35% 40% 45% 

Penyesuaian (Renstra baru) NA 15% 20% 25% 30% 

Kegiatan pendukung 

► Pengawasan daerah perbatasan di Sangihe Talaud  

 

Gambar 28 Pengawasan daerah perbatasan di Sangihe Talaud 

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 3-6 Agustus 2016. Pengawasan 

dilakukan melalui pengambilan sampel dan pengamatan secara kasat mata pada produk-

produkmainan anak, kopi instan, garam konsumsi beryodium, produk melamin, perangkat 

makan, dan produk plastik untuk keperluan rumah tangga. Sampel-sampel produk tersebut 
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telah diperiksa secara kasat matayang terkait Label Bahasa Indonesia. Sampel yangdiduga 

tidak mengikuti ketentuan atau tidak sesuai akan dilakukanpemberian surat teguran untuk 

tidak melakukan penjualan terhadap barang yang tidak atau belum sesuai dengan ketentuan 

yang dipersyaratkan. 

► Pengawasan daerah perbatasan di Batam  

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 9-12 Agustus 2016. Pengawasan 

dilakukan melalui pengambilan sampel dan pengamatan secara kasat mata pada produk-

produkregulator tekanan tinggi, melamin perlengkapan makan dan minum, jam beker, jam 

tangan, tas, handuk, bingkai kacamata, perangkat makan, keramik berglasir, plastik untuk 

keperluan rumah tangga, mainan anak, pakaian jadi pria dan anak laki-laki, alas kaki, 

pakaian jadi wanita dan anak wanita, produk barang jadi lainnya, produk barang jadi kulit, 

produk detergen, produk aksesori pakaian jadi lainnya, produk panty 

hose,tight,stocking,sock, dan kaos kaki. 

 

Gambar 29 Pengawasan daerah perbatasan di Batam 

Pengawasan terkait label Bahasa Indonesia akan ditindak lanjuti dengan surat apresiasi 

kepada pelaku usaha yang mengikuti ketentuan dan surat teguran kepada pelaku usaha 

yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Pembuatan surat teguran dan apresiasi sudah 

dilakukan untuk komoditi yang tidak memerlukan hasil uji laboratorium atau yang hasil uji 

laboratorium yang sudah keluar. 

► Pengawasan daerah perbatasan di Kota Tarakan 

Pengawasan di daerah perbatasan (Tarakan) didahului dengan pertemuan/rapat koordinasi 

dengan Pejabat/Petugas Pengawas Barang dan Jasa Dinas Perindustrian danPerdagangan 

di Tarakan.Pelaksanaan Pengawasan terhadap produk logam, mesin dan elektronika 

tanggal 18 s/d 21 Agustus 2016 dilakukan melalui pengambilan/pembelian sampel dan 

pengamatan kasat mata terhadap produk-produk blender, kalkulator, microphone, dan stand 

mixer. 
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Sasaran 

Sasaran: 

Sasaran 

 

Gambar 30 Produk mixer dari Malaysia dan tidak sesuai ketentuan label dan MKG 

Kesimpulan pencapaian Sasaran 3 

 

Sasaran 4: Meningkatnya tertib ukur 

Sasaran meningkatnya tertib ukur diukur melalui IKP Persentase alat 

– alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera 

sah yang berlaku. Hasil pengukuran yang benar yang sesuai dengan persyaratan teknis 

kemetrologian, memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan 

terhadap konsumen, khususnya kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang 

dan jasa. Salah satu bentuk kongkrit dalam menjamin kebenaran hasil pengukuran adalah 

kegiatan tera dan tera ulang UTTP. Hal ini mengingat UTTP banyak digunakan masyarakat 

dalam transaksi perdagangan.Untuk itu UTTP yang tidak bertanda sah yang berlaku bukan 

hanya tidak memiliki jaminan kebenaran dalam hal pengukuran namun juga melanggar 

Undang-Undang. Atas dasar itulah persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku 

dijadikan indikator sehingga dapat menjamin kebenaran hasil pengukuran dan ada 

kepastian hukum atas kebenaran hasil pengukuran dari setiap transaksi perdagangan yang 

menggunakan UTTP serta terciptanya  

IK6 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 

(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 

Perlindungan konsumen akan terwujud apabila seluruh UTTP yang 

digunakan dalam transaksi perdagangan di Indonesia dapat dijamin 

kebenaran hasil pengukurannya. Indikator yang dapat mengambarkan 

kondisi tersebut adalah Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku. Indikator tersebut 

dihitung melalui perbandingan antara jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku 

dibandingkan dengan jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang di Indonesia. 

Berdasarkan hasil pengukuran indikator, sasaran “Meningkatnya kesesuaian 

barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku” pada Tahun 2016 belum 

berhasil terwujud. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian 

barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku mengalami penurunan 11,55 

poin atau sebesar 23,29% dibanding tahun sebelumnya.  

IK6 
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Dimana semakin tinggi persentase maka semakin baik kondisi tertib ukur yang artinya upaya 

perlindungan konsumen semakin baik pula. Adapun data jumlah potensi UTTP yang wajib di 

tera dan tera ulang di Indonesia berdasarkan Laporan Hasil Survei Sucofindo Tahun 2011 

adalah 68.552.441 unit. 

% =  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑼𝑻𝑻𝑷 𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒔𝒂𝒉 𝒃𝒆𝒓𝒍𝒂𝒌𝒖

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑼𝑻𝑻𝑷 𝒅𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊𝒂 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 

 ∑UTTP tahun ini maksudnya adalah jumlah UTTP yang ditera-tera ulang pada tahun 

bersangkutan (masa berlaku 1 tahun). 

 ∑UTTP tahun lalu maksudnya adalah jumlah UTTP yang ditera-tera ulang pada 

tahun-tahun sebelumnya tetapi tanda tera sah masih berlaku. 

 ∑potensi UTTP nasional yaitu jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang 

di Indonesia dalam satu tahun (berdasarkan survei Sucofindo Tahun 2011: 

68.552.441 unit). 

Realisasi dan capaian kinerja  

Selama Tahun 2016, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan tertib 

ukur.Jumlah UTTP yang telah ditera-tera ulang Tahun 2016 adalah sebesar 35.580.176 

UTTP. Sehingga sampai dengan Desember 2016 realisasi indikator persentase UTTP yang 

bertanda tera sah yang berlaku sebesar 51,90% dari potensi UTTP nasional dan capaian 

targetnya yaitu sebesar 94,36%.  

Tabel 24 Tabel daftar rincian UTTP yang bertanda tera sah Tahun 2016 

No. Rincian  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah 

1. Meter 
listrik 

- 1.179.357 1.123.933 1.242.591 823.139 1.229.255 5.598.275 

2. Meter air 2.363.108 4.717.429 4.495.730 4.602.221 3.809.887 4.329.941 24.318.316 

3. UTTP yang ditera-tera ulang  di tahun 2016 5.663.585 

 Total UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku  35.580.176 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑈𝑇𝑇𝑃 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑎ℎ =
35.580.176 𝑢𝑛𝑖𝑡

68.552.441 𝑢𝑛𝑖𝑡
 x 100% = 51,90% 

Tabel 25 Realisasi dan capaian IK6 

IK Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase alat – alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkapannya (UTTP) 

bertanda tera sah yang berlaku 

2015 50% 49,70%  98,41% 

2016 55% 51,90% 94,36% 

Analisis 

Apabilatarget dan realisasi kinerja tahun inidibandingkan, realisasi Tahun 2016 tidak 

memenuhi angka target yang diperjanjikan. Realisasinya masih di bawah 100% yaitu 

94,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang diukur dengan indikator ini perlu 
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ditingkatkan lagi tahun depan. Hal-hal yang mendasari tidak tercapainya target tersebut 

adalah terjadinya perubahan kewenangan pelaksanaan tera dan tera ulang dimana terjadi 

peralihan kewenangan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan kemetrologian dari 

Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai dengan akhir Tahun 2016 baru 18 

(delapan belas) UPTD Kabupaten/Kota yang terlah melaksanakan kewenangan tera dan 

tera ulang sehingga pelaksanaan metrologi legal di daerah tidak optimal sehingga 

berdampak pada jumlah UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku. 

Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015, maka terdapat 

penurunan sebesar 4,05 poin dari98,41%menjadi 94,36%. Namun demikian, hasil 

pengukuran persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan adanya 

peningkatan tertib ukur sebanyak 2,2 poin dari 49,70% menjadi 51,90% atau kenaikannya 

sebesar 4,43% dari tahun sebelumnya. 

 

Gambar 31 Grafik target dan realisasi persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku Tahun 
2015-2019 (per tahun) 

Tabel 26 Penyesuaian target IK6 pada Renstra baru 

Indikator Kinerja Program 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase UTTP bertanda tera sah yang 
berlaku 

50% 55% 60% 65% 70% 

Penyesuaian (Renstra baru) 50% 55% 55% 55% 55% 

Mempertimbangkan kinerja peningkatan tertib ukur belum bisa mencapai target selama dua 

tahun terakhir, maka dilakukan evaluasi dan dilakukan penyesuaian target pada Renstra 

50% 55% 55% 55% 55%

49,70%
51,90%
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baru. Pada Tahun 2017, target awal Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku 

adalah 60% kemudian disesuaikan menjadi 55% dan tetap hingga Tahun 2019. 

Kegiatan pendukung 

 Pembentukan Daerah Tertib Ukur 

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum/konsumen atas jaminan 

kebenaran hasil pengukuran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam 

pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran, dan UTTP. Perlu diakui 

bahwa kinerja penyelenggaraan kemetrologian secara nasional masih dirasakan belum 

cukup optimal sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar, tidak hanya bagi 

pengguna UTTP tetapi juga masyarakat/konsumen. Sebagai salah satu usaha dalam 

menigkatkan kinerja kemetrologian untuk melindungi kepentingan umum/konsumen, maka 

perlu di ambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan kinerja kemetrologian secara nasional 

baik melalui pengoptimalan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan terbungkus 

(BDKT), dan penggunaan Satuan Sistem Internasional (SI) serta penegakan hukum di 

bidang metrologi legal.  

 Pembentukan Pasar Tertib Ukur 

Selama Tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan 

Daerah Tertib Ukur. Untuk Pembentukan PTU, dari 170 pasar (167 pasar yang dicanangkan 

dan 3 pasar yang dibentuk secara mandiri), terdapat 128 pasar telah memenuhi kriteria 

sebagai Pasar Tertib Ukur, sedangkan 43 pasar tidak memenuhi kriteria sebagai Pasar 

Tertib Ukur. Adapun untuk pembentukan DTU telah ditetapkan dengan SK Penetapan DTU 

Kepmendag Nomor 1252/M-DAG/KEP/11/2016 tanggal 9 November 2016. DTU yang 

terbentuk pada Tahun 2016 yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Serang, dan Kota Banjarmasin. 

 Pengawasan terhadap UTTP 

Kegiatan pengawasan terhadap UTTP dilakukan pada periode bulan April-Agustus 2016 

dan dilaksanakan pada 14 Kabupaten Kota. UTTP yang menjadi objek pengawasan adalah 

Pompa Ukur BBM.Adapun hasil pengawasan terhadap UTTP beserta tindak lanjutnya 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 27 Hasil dan tindak lanjut pengawasan terhadap UTTP sampai dengan Juni 2016 

No Lokasi Waktu 

Jumlah yang diawasi Jumlah Noozle Tanda Tera 

Tindak Lanjut 
SPBU 

PU 
BBM 

Noozle 
Dalam 
BKD 

Menyimpang 
dari BKD 

Tidak 
diuji 

Berlaku 
Tidak 

berlaku 

1 Kota Makassar 
17 sd 20 April 

2016 
5 12 18 14 3 1 13 1 

Dilakukan penyegelan terhadap 
pompa ukur yang tidak bertanda tera 
sah yang berlaku (1 Nozzle) 

2 Kab Mamuju 
19 sd 22 April 

2016 
6 19 31 25 4 2 18 1 

Dilakukan penyegelan terhadap 
pompa ukur yang tidak bertanda 
terah sah yang berlaku (6 nozzle) 
dan dihimbau untuk segera dilakukan 
tera ulang 

3 Kab Buleleng 
26 sd 29 April 

2016 
4 10 11 6 5 - 10 - 

Terhadap 5 nozzle dilakukan 
penyegelan dan selanjutnya ditera 
ulang 

4 Tanah Bumbu 1-4 Mei 2016 5 12 12 12 - - 11 1 
Dilakukan penyegelan karena 
keterangan dalam SHKP dan tanda 
tera tidak sesuai 

5 
Kota Surabaya dan 
Kab Mojokerto 

10 sd 13 Mei 
2016 

14 55 59 57 2 - 53 2 
Pompa ukur rusak, dilakukan tera 
ulang 

6 Bandung Raya 
12 sd 13 Mei 

2016 
7 13 19 18 1 - 13 - 

Dilakukan penyegelan terhadap 
pompa ukur yang melebihi BKD. 
ditemuka Pompa ukur yang rusak 
dan disarankan untuk segera 
diperbaiki terlebh dahulu sebelum 
dilakukan tera ulang 

7 
Kota Bandar 
lampung dan kota 
metro 

17 sd 20 Mei 
2016 

4 12 21 21 - - 12 -  

8 
Jalur semarang-
magelang 

24 sd 27 Mei 
2016 

6 15 22 22 - - 12 -  

9 Indragiri hilir 24-27 Mei 2016 3 8 8 8 - - 8 -  

10 
Jalur karawang-
Cirebon 

8-10 Juni 2016 7 13 24 24 - - 13 -  
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No Lokasi Waktu 

Jumlah yang diawasi Jumlah Noozle Tanda Tera 

Tindak Lanjut 
SPBU 

PU 
BBM 

Noozle 
Dalam 
BKD 

Menyimpang 
dari BKD 

Tidak 
diuji 

Berlaku 
Tidak 

berlaku 

11 
Kota Tasikmalaya 
dan Kab Ciamis 

15-17 Juni 2016 6 18 21 21 - - 18 -  

12 Kota Batam 21-24 Juni 2016 5 15 20 18 2  13 2 
Dilakukan penyegelan terhadap 2 
nozzle 

13 Kab Jember 
9-12 Agustus 

2016 
7 7 23 22 1 - 7 -  

14 Kota Malang 
24-27 Agustus 

2016 
4 4 16 16 - - 4   

TOTAL  83 213 305 265 17 3 206 7  

* total UTTP yang diawasi adalah 213 UTTP (pompa ukur BBM) 
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 Pengawasan terhadap BDKT  

 

Gambar 32 Pelaksanaan pengawasan UTTP dan BDKT 

Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan UTTP, BDKT dan SU di beberapa lokasi. 

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengawasan menjelang 

Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H. Kegiatan berlangsung secara simultan 

dari tanggal 8 Juni hingga 17 Agustus 2016. 

Tabel 28 Rekapitulasi hasil pengawasan BDKT Tahun 2016 

No. Lokasi 
Jumlah BDKT 
yang diawasi 

Jumlah Sampel 
yang diawasi 

Waktu 

1 Kota Balikpapan 10 140 1-4 Mei 2016 

2 Kota Medan 10 219 1-4 Mei 2016 

3 Kota Banda Aceh 10 403 10-13 Mei 2016 

4 Kota Pare-pare 10 320 10-13 Mei 2016 

5 Kab Kendal 10 471 10-13 Mei 2016 

6 Kota Metro 10 397 17-20 Mei 2016 

7 Kab Siak 10 241 24-27 Mei 2016 

8 Kota Kupang 9 317 24-27 Mei 2016 

9 Kab Karawang 10 314 8-10 Juni 2016 

10 Kab Ngawi 10 265 14-17 Juni 2016 

11 Kota Pontianak 10 418 2-5 Agustus 2016 

12 Kab Lombok Barat 10 298 23-26 Agustus 2016 

13 Kota Malang 10 283 23-26 Agustus 2016 

TOTAL 129 4.086  
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Sasaran 

Sasaran: 

Sasaran 

Kesimpulan pencapaian Sasaran 4 

 

Sasaran 5: Meningkatnya LPK terdaftar yang mematuhi peraturan 

Pendaftaran LPK ditujukan untuk menjamin ketertelusuran produk 

yang beredar di konsumen. Indikator yang digunakan untuk 

menggambarkan keterkaitan antara LPK terdaftar dengan kedisiplinannya dalam mematuhi 

peraturan digambarkan melalui Indikator Kinerja Program “Persentase Lembaga Penilaian 

Kesesuaian (LPK) terdaftar yang mematuhi peraturan”. Indikator tersebut dihitung melalui 

perbandingan antara jumlah laporan yang disampaikan LPK Terdaftar secara tepat waktu 

terhadap jumlah LPK terdaftar.  

IK7 Persentase Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdaftar yang 

mematuhi peraturan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang 

Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan sebagaimana terakhir 

diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2016mewajibkan 

seluruh LPK terdaftaruntuk menyampaikan laporan berkala setiap tiga bulan. Semakin tinggi 

jumlah persentase, maka semakin disiplin LPK dan diharapkan hal ini mencerminkan 

jaminan ketertelusuran dan kesesuaian barang dalam memenuhi persyaratan, mengingat 

dalam laporan penerbitan SPPT SNI, disebutkan juga identitas produsen atau importir. 

Laporan yang disampaikan meliputi laporan penerbitan, pembekuan, pengaktifan kembali, 

maupun pencabutan Sertifikat Produk Pengunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Dimana hal 

tersebut sangat terkait dengan kesesuaian produk di pasar. 

% =  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑳𝑷𝑲 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂

𝑳𝑷𝑲 𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒇𝒕𝒂𝒓
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

 ∑ LPK yang menyampaikan laporan adalah jumlah LPK yang menyampaikan 

laporan secara berkala setiap tiga bulan sebagaimana telah diwajibkan Permendag 

14/2007. 

 ∑ LPK terdaftar adalah jumlah LPK yang terdaftar pada Dit. Standardisasi. 

 

1. Berdasarkan hasil pengukuran indikator, sasaran “Meningkatnya tertib ukur” 

pada Tahun 2016 telah berhasil diwujudkan. Hasil penghitungan persentase 

UTTP bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan adanya peningkatan tertib 

ukur sebanyak 2,2 poin dari 49,70% menjadi 51,90% atau kenaikannya sebesar 

4,43% dari tahun sebelumnya. 

2. Namun demikian target yang diperjanjikan belum pernah dapat terpenuhi dalam 

dua tahun terakhir. 
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Realisasi dan capaian kinerja  

Pada Tahun 2016, LPK Terdaftar yang telah menyampaikan laporan ke Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu adalah sebanyak 35 LPK. Jumlah LPK terdaftar 

sampai dengan saat ini adalah 39 LPro Terdaftar dan 10 Laboratorium Uji. Dengan 

demikian, realisasi Persentase Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdaftar yang 

mematuhi peraturan adalah 71,43% dan target dapat tercapai 109,90%. 

Persentase LPK patuh =
35

49
x 100% = 71,43% 

Tabel 29 Realisasi dan capaian IK7 

IK Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase Lembaga Penilaian 

Kesesuaian (LPK) terdaftar yang 

mematuhi peraturan 

2015 60% 62,50% 104,17% 

2016 65% 71,43% 109,90% 

Analisis 

Apabila target dan realisasi kinerja tahun ini dibandingkan, realisasi Tahun 2016 telah 

melampaui angka target yang diperjanjikan bahkan 6,43 poin persen lebih tinggi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang diukur dengan indikator ini sudah dilaksanakan 

dengan baik. Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015, maka 

terdapat peningkatan sebesar 8,93 poin persen yaitu dari 62,50% naik menjadi 71,43%. 

Demikian halnya dengan tingkat pencapaian target juga meningkat 5,73 poin persen dari 

tahun sebelumnya.  

 

Gambar 33 Grafik target dan realisasi Persentase LPK terdaftar yang mematuhi peraturan 
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Analisis perencanaan jangka menengah bahwa pada Tahun 2017 target naik menjadi 70% 

seterusnya naik 10 poin persen menjadi 80% Tahun 2018 dan 90% pada Tahun 2019. 

Sekiranya kinerja tahun ini dapat dipertahankan maka sudah cukup memenuhi target tahun 

depan. Akan tetapi, untuk mengejar target Tahun 2018 sebaiknya kinerja tahun depan dan 

seterusnya dapat ditekan lebih baik lagi. 

Kegiatan pendukung 

 Forum konsultasi teknis LPK terdaftar  

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Teknis LPK bertujuan untuk mendapatkan masukan, 

tanggapan, saran dalam implementasi kebijakan standardisasi serta mencari solusi atas 

kendala dan permasalahan yang dihadapi LPK. Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta dan 

dihadiri oleh perwakilan dari LPK dan Instansi teknis terkait. Berdasarkan pelaksanaan 

kegiatan, diperoleh hasil bahwa Revisi Permendag 14 Tahun 2007 telah menyepakati 

pelaksanaan audit khusus bagi LPK yang dibekukan SPPT-SNInya karena mendapatkan 

temuan pengawasan di pasar.  

 Monitoring kinerja LPK terdaftar 

Untuk menunjang kinerja LPK, diperlukan kegiatan Monitoring Kinerja LPK.Kegiatan ini 

merupakan peran aktif Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap LPK.Dengan 

pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan LPK dapat memiliki kompetensi dan siap 

dalam memenuhi tantangan di era ASEAN Economic Community (AEC). 

 Identifikasi pemenuhan standar/regulasi teknis 

Dalam rangka harmonisasi standar dan peraturan teknis serta guna mengoptimalkan 

manfaat positif dan mengurangi dampak negatif dari harmonisasi standar, Direktorat 

Standardisasi selaku anggota pada forum ASEAN Commitee Consultative on Standards and 

Quality - Rubber Based Product Working Group (ACCSQ – RBPWG) melakukan kegiatan 

identifikasi kesiapan pelaku usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan ruang 

lingkup produk berbahan dasar karet dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA).  

Kesimpulan pencapaian Sasaran 5 

 

Berdasarkan hasil pengukuran indikator, sasaran “Meningkatnya LPK terdaftar 

yang mematuhi peraturan” pada Tahun 2016 telah berhasil diwujudkan. Hasil 

penghitungan persentase LPK terdaftar yang mematuhi peraturan menunjukkan 

adanya peningkatan kepatuhan sebanyak 8,93 poin persen yaitu dari 62,50% naik 

menjadi 71,43% atau kenaikannya sebesar 14,23% dari tahun sebelumnya. 

Demikian halnya dengan target yang diperjanjikan selalu terpenuhi dalam dua 

tahun terakhir dengan capaian lebih dari 100%. 
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Sasaran 

Sasaran: 

Sasaran 

Sasaran 6: Meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan 

publik 

Sasaran meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik 

diukur melalui IKP Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan bidang 

standardisasi dan perlindungan konsumen. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan 

yang dimaksud adalah membaiknya layanan perizinan dan pendaftaran dalam hal ketepatan 

waktu layanan. 

IK8 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan 

bidang standardisasi dan perlindungan konsumen 

Indikator Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan 

bidang standardisasi dan perlindungan konsumen dipilih karena dianggap 

cukup representatif terhadap sasaran yang ditetapkan yaitu membaiknya 

layanan perizinan dan pendaftaran dalam hal ketepatan waktu layanan. Indikator ini 

mengukur kualitas pelayanan dari segi waktu terhadap penyelenggaraan pendaftaran dan 

perizinan yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga. Pendaftaran dan perizinan tersebut terdiri dari: (1) Pendaftaran LPK; (2) Ijin tipe; (3) 

Ijin tanda pabrik; (4) Nomor Registrasi Produk; dan (5) Nomor Pendaftaran Barang. 

Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan bidang standardisasi dan 

perlindungan konsumen dihitung dengan membandingkan antara jumlah ajuan pelayanan 

publik yang tepat waktu dengan jumlah total ajuan yang masuk. 

∑ 𝒂𝒋𝒖𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒌 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖

∑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒋𝒖𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒔𝒖𝒌
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 ∑ ajuan pelayanan publik yang tepat waktu adalah jumlah pelayanan publik yang 

diselesaikan tepat waktu. 

 ∑ total ajuan yang masuk adalah total pelayanan publik yang diberikan dalam satu 

tahun. 

 Macam pelayanan publik yang diperhitungkan:Pendaftaran LPK (4 hari), Ijin tipe (4 

hari), Ijin tanda pabrik (4 hari), Nomor Registrasi Produk (5 hari), Nomor Pendaftaran 

Barang (5 hari). 

Realisasi dan capaian kinerja  

Tabel 30 Rekapitulasi pelayanan pendaftaran dan perizinan bidang Perlindungan Konsumen 
dan Terib Niaga Tahun 2016 

No. Jenis pelayanan Jumlah 
pengajuan 

Standar 
waktu 

Jml tepat 
waktu 

1 Pendaftaran LPK 9 3 hari 9 

2 Ijin tipe 966 3 hari 928 

3 Ijin tanda pabrik 30 3 hari 29 

4 Nomor Registrasi Produk 2.063 3 hari 2.063 

5 Nomor Pendaftaran Barang 3.511 3 hari 3.511 

 Jumlah 6.579  6.540 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 =
6.540

6.579
= 99,41% 

IK8 
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Selama Tahun 2016 Ditjen PKTN selalu berupaya keras dalam menyediakan 

pelayananpendaftaran dan perizinan sebaik mungkin. Dari segi sarana telah diperbaiki agar 

masyarakat lebih nyaman. Dari segi waktu telah dipersingkat sedemikian rupa agar 

mempercepat proses pendaftaran dan perizinan. Pada waktu yang akan datang, Ditjen 

PKTN akan terus mengarah pada mekanisme online system. Total jumlah ajuan pendaftaran 

dan perizinan pada Tahun 2016 yaitu 6.579 dan dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 

6.540 atau 99,41% sehingga capaian targetnya sebesar 142,01%. 

Tabel 31 Realisasi dan capaian IK7 

IK Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan 

2015 70% 100,00% 142,86% 

2016 70% 99,41% 142,01% 

Analisis 

Apabila target dan realisasi kinerja tahun ini dibandingkan, realisasi Tahun 2016 telah jauh 

melampaui angka target yang diperjanjikan bahkan 29,41 poin persen lebih tinggi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang diukur dengan indikator ini sudah dilaksanakan 

dengan baik. Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015, maka 

terdapat penurunan realisasi sebesar 0,59 poin persen yaitu dari 100,00% turun menjadi 

99,41%. Demikian halnya dengan tingkat pencapaian target juga turun0,85 poin persen dari 

tahun sebelumnya.  

 

 

Gambar 34 Grafik target dan realisasi persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan 

Penurunan realisasi kinerja pada tahun ini terjadi pada jenis pelayanan ijin tipe dan ijin tanda 

pabrik yang tidak seluruhnya mampu diselesaikan tepat waktu. Pada pelayanan ijin tipe 
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terdapat 38 dari 966 ajuan yang tidak bisa selesai tepat waktu sedangkan pada ijin tanda 

pabrik terdapat 1 dari 30 ajuan yang tidak mampu diselesaikan tepat waktu. Hal ini 

disebabkan karena dua hal. Alasan pertama karena dalam perizinan ijin tipe/tanda pabrik 

seharusnya ada dalam satu berkas untuk 1 ajuan namun pada Tahun 2016 terdapat 

pemohon yang mengajukan beberapa ajuan dalam satu berkas sehingga tidak 

memungkinkan memprosesnya dalam waktu 3 hari. Alasan kedua yaitu karena adanya 

ketidaksesuaian identitas UTTP antara surat permohonan dengan surat keterangan hasil 

pengujian sehingga perlu waktu tambahan dilakukan konfirmasi kepada pemohon.   

Analisis perencanaan jangka menengah bahwa pada Tahun 2017 target naik menjadi 75% 

kemudian pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 masing-masing. Melihat kinerja pada dua 

tahun terakhir, dapat diperkirakan bahwa target hingga Tahun 2019 dapat dipenuhi tanpa 

kesulitan. 

Kegiatan pendukung 

 Layanan pendaftaran LPK 

Pendaftaran LPK yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi merupakan amanah dari 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 14/M-DAG/ PER/3/2007 tentang 

Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, dimana Direktorat 

Standardisasi menerima pendaftaran LPK dengan ruang lingkup produk yang telah 

diberlakukan SNI secara wajib.Pendaftaran dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak 

diterimanya kelengkapan dokumen. 

 

Gambar 35 Aplikasi LPK Online 
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 Layanan Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik 

Unit Pelayanan Perizinan Kemetrologian (UPPK) merupakan unit non struktural di Direktorat 

Metrologi beralamat di Jalan Pasteur No. 27 Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan 

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen nomor 32/SPK/KEP/02/2012 

tentang Unit Pelayanan Perizinan Kemetrologian (UPPK).UPPK dibentuk dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik di bidang metrologi legal. 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UPPK meliputi: 

a. Izin Tipe alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) diperuntukkan 

bagi UTTP asal impor; 

b. Izin Tanda Pabrik UTTP diperuntukkan bagi UTTP produk dalam negeri; dan 

c. Label Tipe UTTP diperuntukkan bagi UTTP asal impor.  

Pelayanan perizinan di Direktorat Metrologi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001: 2008 untuk meningkatkan kualitas proses bisnis pelayanan perizinan UTTP. ISO 

9001:2008 merupakan suatu Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Mutu yang 

menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk penerapan sistem manajemen mutu, yang 

bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk berupa pelayanan 

perizinan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  Untuk tahun 2016, pelayanan 

perizinan akan menerapkan ISO 9001: 2015 yang merupakan revisi dari ISO 9001:2008. 

Tujuan pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

Pelayanan Perizinan pada tahun 2016 adalah: 

a. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan perizinan yang berorientasi pada 

kepuasan masyarakat/pelanggan serta mewujudkan pelayanan perizinan yang prima 

berasaskan good governance, untuk tahun ini melalui penambahan ruang lingkup 

pelayanan, yaitu pelayanan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe (SKRIT) UTTP. 

b. Terciptanya Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Perizinan yang lebih tertib dan teratur. 

c. Adaptasi terhadap Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. 

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

Pelayanan Perizinan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan utama, yaitu: 

a. Tahap Persiapan, diantaranya penerbitan dan revisi dokumen mutu terkait penambahan 

ruang lingkup pelayanan, pelatihan (training) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, 

pengadaan perangkat printer/scanner, serta penyiapan bahan dan materi pendukung 

untuk pelaksanaan surveillance. 

b. Tahap Pelaksanaan, yaitu surveillance atau audit eksternal oleh lembaga penerbit 

sertifikat ISO 9001. 

c. Tahap Pelaporan, yaitu pembuatan laporan akhir kegiatan. 

d. Sampai bulan Desember 2016 telah dilakukan surveillance atau audit eksternal oleh 

lembaga penerbit sertifikat ISO 9001 dan telah dibuat laporan akhir kegiatan. 
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 Layanan penerbitan Nomor Registrasi Produk (NRP) dan Nomor Pendaftaran 

Barang (NPB) 

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tanggal 

7 Maret 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, 

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 30/M-DAG/PER/3/2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007, Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 47/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Perdagangan RI Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 dan Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan 

Menteri Perdagangan RI Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 maka pendaftaran barang yang SNI 

nya telah diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis terkait dan telah dinotifikasikan ke 

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebelum barang beredar di pasar didaftarkan melalui 

mekanisme penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk barang impor dan Nomor 

Registrasi Produk (NRP) untuk barang produksi dalam negeri. Selama Tahun 2016 telah di 

terbitkan Nomor Registrasi Produk (NRP) sebanyak 2.063 dokumen, Nomor Pendaftaran 

Barang (NPB) sebanyak 3.511 dokumen. 

Kesimpulan pencapaian Sasaran 6 

 

B. Kinerja Anggaran 

Berikut adalah uraian kinerja anggaran Ditjen PKTNTahun 2016 untuk mewujudkan 

sasaran-sasaran organisasi yaitu dengan menunjang pelaksanaan kegiatan. 

Kinerja anggaran unit organisasi 

Jumlah pagu awal Ditjen PKTN pada Tahun 2016 adalah sebesarRp.250.900.000.000,- 

sebagaimana telah direvisi/dihemat menjadi Rp.232.470.173.000,-, termasuk selfblocking 

sebesar Rp.35.457.997.000,-Dengan realisasi sebesar Rp.189.495.604.478,- (seratus 

delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu 

empat ratus tujuh puluh delapan rupiah,- atau 96,18%. Jika dilihat dari grafik, realisasi 

anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Terib Niaga pada Tahun 2016 

secara umum sudah cukup bagus karena rata-rata capaian realisasi anggaran unit 

organisasi pada Ditjen PKTN 95,08%.  Hanya Direktorat Standardisasi yang capaiannya di 

1. Berdasarkan hasil pengukuran indikator, sasaran “Meningkatnya kinerja 

organisasi dan kualitas pelayanan publik” pada Tahun 2016 belumberhasil 

diwujudkan. Hasil penghitungan persentase ketepatan waktu penyelesaian 

pelayanan perijinan menunjukkan adanya sedikit penurunan ketepatan waktu 

sebanyak 0,59 poin persen dari tahun sebelumnya yaitu dari 100,00% turun 

menjadi 99,41%.  

2. Namun demikian,setiap tahun realisasi kinerja persentase ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan perijinan selalu bisa melebihi target yang diperjanjikan 

dengan capaian 142%. 
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bawah 90%. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari restrukturisasi unit organisasi pada 

Ditjen PKTN yaitu Direktorat Standardisasi digabung menjadi satu dengan Direktorat 

Pengembangan Mutu Barang. Proses penggabungan ini membuat pelaksanaan beberapa 

kegiatan menjadi kurang maksimal. 

 

Gambar 36 Diagram pagu dan realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Perlindungan 
Konsumen dan Terib Niaga Tahun 2016 (milyar rupiah) 

Sumber: Bagian Keuangan Setditjen SPK 

Tabel 32 Realisasi anggaran Ditjen Perlindungan Konsumen dan Terib Niaga Tahun 2016 

No. Unit organisasi Pagu Revisi Pagu Efektif* Realisasi Capaian 

1 Sekretariat Ditjen SPK 62.104.413.000 56.061.406.000 54.819.472.270 97,78% 

2 
Direktorat 
Standardisasi 

5.556.300.000 4.540.940.000 3.939.236.774 86,75% 

3 Direktorat PK 22.281.432.000 16.341.474.000 15.498.153.975 94,84% 

4 Direktorat PBBJ 15.320.000.000 10.867.320.000 10.462.709.411 96,28% 

5 Direktorat Metrologi 54.981.118.000 38.981.118.000 38.371.408.261 98,44% 

6 BSML Medan 6.742.000.000 6.537.560.000 6.392.372.843 97,78% 

7 BSML Yogyakarta 6.734.639.000 6.740.639.000 6.574.557.893 98,06% 

8 BSML Banjarmasin 5.620.045.000 5.489.693.000 5.325.242.727 97,00% 

9 BSML Makassar 6.284.243.000 6.067.043.000 5.704.735.562 94,03% 

10 Direktorat PMB 18.961.943.000 18.059.943.000 16.663.341.808 92,27% 

11 
Balai Pengujian Mutu 
Barang 

14.356.360.000 14.326.360.000 13.415.554.283 93,64% 

12 Balai Kalibrasi 7.107.099.000 6.784.099.000 6.367.682.018 93,86% 

13 Balai Sertifikasi 6.420.581.000 6.250.581.000 5.961.136.653 95,37% 

Ditjen PKTN 232.470.173.000 197.012.176.000 189.495.604.478 96,18% 

* Pagu Efektif adalah pagu revisi di luar penghematan tahap II sesuai Inpres 8/2016  (self blocking) 

Kinerja anggaran menurut pencapaian sasaran 

Sasaran strategis yang ditetapkan yaitu terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha 

yang bertanggung jawab. Target anggaran untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2016 tersebut berjumlah 
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Rp.250.900.000.000,- yang setelah dilakukan penghematan tahap I dan II menjadi Rp. 

197.012.176.000,-. Realisasi total anggaran yang digunakan yaitu Rp. 189.495.604.478,- 

atau 96,18%. Adapun rincian akuntabilitas keuangan per indikator kinerja sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen dianggarkan sebesar Rp.16.341.474.000.- 

terealisasi Rp 15.498.153.975,- sehingga capaiannya 94.84%. Kegiatan yang 

dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah:   

 Survei Indeks Keberdayaan Konsumen 

 Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS PK) 

 Forum Pelaksanaan Kerja Sama Sektoral dan Stakeholder Perlindungan Konsumen 

 Penyuluhan Perlindungan Konsumen 

 Pembinaan Motivator Perlindungan Konsumen Bagi Masyarakat  

2. Meningkatnya ketertelusuran mutu barang dianggarkanRp.45.420.983.000,- terealisasi 

Rp 42.407.714.762,- sehingga capaiannya 93,37%. Kegiatan yang dianggarkan untuk 

mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah:  

 Pengawasan konsistensi mutu barang; 

 Pembinaan SDM pengawas mutu barang; 

 Penyelesaian keluhan pelanggan; 

 Pelaksanaan pelayanan; 

 Pembinaan pengembangan mutu barang; dan 

 Pelaksanaan forum kerjasama dan koordinasi pengembangan mutu barang. 

3. Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku 

ditargetkan Rp.10.867.320.000,- terealisasi Rp 10.462.709.411,- sehingga capaiannya 

96,28%. Kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut 

adalah: 

 Penyusunan pedoman/juknis/SOP pengawasan barang beredar dan jasa; 

 Pendidikan PPNS-PK dan PBBJ; 

 Fasilitasi dan kerja sama pengawasan; 

 Pengawasan produk yang diawasi yang sesuai ketentuan SNI Wajib, label, manual 

kartu garansi, distribusi, jasa; 

 Penyelenggaraan forum pengawasan barang beredar dan jasa. 

4. Meningkatnya tertib ukur ditargetkan Rp.63.780.053.000,- terealisasi Rp 

62.368.317.286,- sehingga capaiannya 97,79%. Kegiatan yang dianggarkan untuk 

mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah:  

 Penyusunan rumusan kebijakan metrologi legal; 

 Pembentukan daerah tertib ukur; 

 Penilaian UPT dan UPTD; 

 Penelusuran alat standar secara nasional/internasonal; 

 Pengawasan UTTP dan BDKT; 

 Penilaian mutu pelayanan kemetrologian; 

 Pelaksanaan sosialiasasi. 

5. Meningkatnya LPK terdaftar yang mematuhi peraturan ditargetkan Rp.4.540.940.000,- 

terealisasi Rp 3.939.236.774,- sehingga capaiannya 86,75%. Kegiatan yang 

dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah:   
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 Forum Konsultasi Teknis LPK Terdaftar 

 Monitoring Peningkatan Kinerja LPK 

6. Meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik ditargetkanRp. 

56.061.406.000,- terealisasi Rp 54.819.472.270,- sehingga capaiannya 97,78%. 

Kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah: 

 Pengelolaan LPK online (Dit. Stan);  

 Pengelolaan LPK Online dengan target anggaran sebesar; 

 Pelaksanaan operasional penerbitan SKPLBI (Dit. PK); 

 Pengembangan dan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan 

Perijinan (Dit. Met); 

 Pencetakan cap tanda tera dan label izin tipe (Dit. Met); 

 Penyelenggaraan layanan registrasi barang yang telahdiberlakukan SNI secara wajib 

(Dit. Standalitu). 

 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 
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BAB III  

PENUTUP 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib NiagapadaTahun 2016 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah terlihat korelasinya dengan tujuan, misi, 

perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta tujuan 

Kementerian Perdagangan. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan hasil kerja kolektif 

unit-unit di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan 

dukungan dari berbagai pihak terkait. Keberhasilan dan permasalahan yang dicapai dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 

NiagaTahun 2016 akan dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja 

organisasi pada masa mendatang. Belajar dari pengalaman pencapaian kinerja tersebut, 

penerapan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen 

dan Tertib Niaga yang berbasis pada perencanaan, koordinasi dan kerjasama serta 

pengendalian pelaksanaan kegiatan harus ditekankan dan dilaksanakan secara kuat dan 

konsisten sesuai yang ditetapkan.  

Sebagaimana uraian di atas, sebagian kegiatan pendukung untuk mencapai target kinerja 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niagasampai dengan akhir Tahun 

2016 telah menghasilkan output nyata sedangkan sebagian lainnya masih menyisakan 

tindak lanjut. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyadari 

masih ditemukan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan berbagai kegiatan, namun 

dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, serta kerja sama dari semua pihak 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niagaberusaha menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang dirasa belum optimal pada bulan ini 

menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Adapun beberapa hal harus ditindaklanjuti menjadi 

catatan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. 
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Lampiran 1 Perjanjian Kinerja 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

NOMOR  

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Syahrul Mamma  

Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga  

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama 

 

Nama  : Thomas Trikasih Lembong 

Jabatan : Menteri Perdagangan 

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.  

       Jakarta, 12 April 2016 
 

Pihak Kedua 

 

 

Thomas Trikasih Lembong 

 

Syahrul Mamma 

  

  
DIREKTO RAT JENDERAL PERLINDUNGAN KO NSUMEN DAN TERTIB NIAGA 
 

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 
Tel. 021-3451692, 385171 Ext. 1225 

Fax. 021-3858205 
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LAMPIRAN 1 DARI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA 

Program : Peningkatan Perlindungan Konsumen 

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 
Prediksi Capaian (%) Penanggung 

Jawab TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

1. 

Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Konsumen 

Indeks Keberdayaan Konsumen 40 - - - 100 
Direktur Pemberdayaan 

Konsumen 

Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 75% 100 100 100 100 
Direktur Pemberdayaan 

Konsumen 

2. 

Meningkatnya 

ketertelusuran mutu 

barang 

Persentase Konsistensi Mutu Hasil Penelusuran 

Barang Impor yang telah diberlakukan SNI secara 

Wajib 

53% 100 100 100 100 Direktur Standalitu 

3. 

Meningkatnya 

kesesuaian barang 

beredar dan jasa 

terhadap ketentuan 

berlaku 

Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang 

Sesuai Ketentuan 
62% 100 100 100 100 Direktur PBBJ 

Persentase Barang Beredar Diawasi yang Sesuai 

Ketentuan Di Daerah Perbatasan Darat 
30% 100 100 100 100 Direktur PBBJ 

4. 
Meningkatnya tertib 

ukur 

Persentase Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang 

Berlaku 

55% 40 60 80 100 Direktur Metrologi 

5. 

Meningkatnya LPK 

terdaftar yang 

mematuhi peraturan 

Persentase Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) 

Terdaftar yang Mematuhi Peraturan 
65% 100 100 100 100 Direktur Standalitu 

6. 

Meningkatnya 

kinerja organisasi 

dan kualitas 

pelayanan publik 

Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian 

Pelayanan Perijinan Bidang Standardisasi dan 

Perlindungan Konsumen (SPK) 

70% 100 100 100 100 

Direktur PK, Direktur 

Standalitu, Direktur PBBJ, 

Direktur Metrologi 
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No. Kegiatan Anggaran (Rp) Prediksi Capaian (%) Penanggung 

Jawab Tw1 Tw2 Tw3 Tw 4 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1. Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan 9.620.000.000 12 38 64 100 Direktur Standalitu 

2. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan 

Perlindungan Konsumen 

19.580.000.000 12 48 86 100 Direktur Pemberdayaan 

Konsumen 

3. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen 

Daerah 

9.500.000.000 19 48 76 100 Direktur Pemberdayaan 

Konsumen 

4. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar 

dan Jasa 

17.540.000.000 13 40 63 100 Direktur PBBJ 

5. Peningkatan Tertib Ukur 82.357.000.000 13 35 65 100 Direktur Metrologi 

6. Peningkatan Pengawasan Mutu Barang 23.841.000.000 12 48 81 100 Direktur Standalitu 

7. Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang 15.017.000.000 23 50 75 100 Direktur Standalitu 

8. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi 7.445.000.000 20 51 78 100 Direktur Standalitu 

9. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi 6.325.000.000 17 46 74 100 Direktur Standalitu 

10. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga 

59.675.000.000 25 51 75 100 Sekretaris Ditjen PKTN 

JUMLAH 250.900.000.000 16 43 72 100  

 

  



 
 

 
 

Lampiran 2 dari Perjanjian Kinerja 

Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja 

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 

Program : Peningkatan Perlindungan Konsumen 

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Prediksi Capaian (%) Penanggung  

Jawab TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Meningkatnya 

Pemberdayaan Konsumen 

Indeks Keberdayaan Konsumen 40  
- - - 100 

Direktur Pemberdayaan 

Konsumen 

Persentase Penanganan Pengaduan 

Konsumen 

75% 
100 100 100 100 

Direktur Pemberdayaan 

Konsumen 

2. Meningkatnya ketertelusuran 

mutu barang 

Persentase Konsistensi Mutu Hasil 

Penelusuran Barang Impor yang telah 

diberlakukan SNI secara Wajib 

53% 100 100 100 100 Direktur Standalitu 

3. Meningkatnya kesesuaian 

barang beredar dan jasa 

terhadap ketentuan berlaku 

Persentase Barang Beredar yang 

Diawasi yang Sesuai Ketentuan 

62% 100 100 100 100 Direktur PBBJ 

Persentase Barang Beredar Diawasi 

yang Sesuai Ketentuan Di Daerah 

Perbatasan Darat 

30% 100 100 100 100 Direktur PBBJ 

4. Meningkatnya tertib ukur Persentase Alat-Alat Ukur. Takar. 

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 

Bertanda Tera Sah yang Berlaku 

55% 40 60 80 100 Direktur Metrologi 

5. Meningkatnya LPK terdaftar 

yang mematuhi peraturan 

Persentase Lembaga Penilaian 

Kesesuaian (LPK) Terdaftar yang 

Mematuhi Peraturan 

65% 100 100 100 100 Direktur Standalitu 

6. Meningkatnya kinerja 

organisasi dan kualitas 

pelayanan publik 

Persentase Ketepatan Waktu 

Penyelesaian Pelayanan Perijinan Bidang 

Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen (SPK) 

70% 100 100 100 100 Direktur PK, Direktur 

Standalitu, Direktur PBBJ, 

Direktur Metrologi 



 
 

 

No. Kegiatan Anggaran (Rp) Prediksi Capaian (%) Penanggung 

Jawab Tw1 Tw2 Tw3 Tw 4 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1. Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan 9.620.000.000 12 38 64 100 Direktur Standalitu 

2. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan 

Perlindungan Konsumen 

19.580.000.000 12 48 86 100 Direktur Pemberdayaan 

Konsumen 

3. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen 

Daerah 

9.500.000.000 19 48 76 100 Direktur Pemberdayaan 

Konsumen 

4. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar 

dan Jasa 

17.540.000.000 13 40 63 100 Direktur PBBJ 

5. Peningkatan Tertib Ukur 82.357.000.000 13 35 65 100 Direktur Metrologi 

6. Peningkatan Pengawasan Mutu Barang 23.841.000.000 12 48 81 100 Direktur Standalitu 

7. Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang 15.017.000.000 23 50 75 100 Direktur Standalitu 

8. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi 7.445.000.000 20 51 78 100 Direktur Standalitu 

9. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi 6.325.000.000 17 46 74 100 Direktur Standalitu 

10. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga 

59.675.000.000 25 51 75 100 Sekretaris Ditjen PKTN 

JUMLAH 250.900.000.000 16 43 72 100  

 

  



 
 

 
 

Lampiran 2 Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Terib Niaga 

Tahun : 2016 

No. Sasaran Indikator Kinerja  Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya Pemberdayaan 

Konsumen 

Indeks Keberdayaan Konsumen 40 30,86 77,15% 

Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 75% 97,84% 130,45% 

2. Meningkatnya ketertelusuran mutu 

barang 

Persentase Konsistensi Mutu Hasil Penelusuran Barang Impor yang telah 

diberlakukan SNI secara Wajib 

53% 83,10% 156,79% 

3. Meningkatnya kesesuaian barang 

beredar dan jasa terhadap 

ketentuan berlaku 

Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Ketentuan 60% 38.05% 63.42% 

Persentase Barang Beredar Diawasi yang Sesuai Ketentuan Di Daerah 

Perbatasan Darat 

30% 0% 0% 

4. Meningkatnya tertib ukur Persentase Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 

Bertanda Tera Sah yang Berlaku 

55% 51,90% 94,36% 

5. Meningkatnya LPK terdaftar yang 

mematuhi peraturan 

Persentase Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Terdaftar yang Mematuhi 

Peraturan 

65% 71,43% 109,90% 

6. Meningkatnya kinerja organisasi 

dan kualitas pelayanan publik 

Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan Bidang 

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) 

70% 99,41% 142,01% 

 

Program Anggaran Revisi Anggaran Efektif Realisasi  % Capaian 

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 232.470.173.000 197.012.176.000 189.495.604.478 96,18% 

Jakarta, Februari 2017 

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Terib Niaga 

Syahrul Mamma 



 

Lampiran 3 

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Pemberdayaan Konsumen 

Sekretariat Direktorat Jenderal 

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan 

Jasa 

Direktorat Metrologi 

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian 

Mutu  

 
Direktorat Tertib Niaga 

 

DIREKTORAT JENDERAL 
PERLINDUNGAN 

KONSUMEN DAN TERTIB 
NIAGA 

DIREKTORAT JENDERAL 
PERUNDINGAN 
PERDAGANGAN 
INTERNASIONAL 


