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KATA	PENGANTAR	

 

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud penerapan sistem pertanggungjawaban dan 

pengembangan yang tepat, jelas dan akuntabel guna berkelanjutan pelaksanaan reformasi 

birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan 

berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021,  maka unit kerja dari instansi 

pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). 

Laporan ini berisikan gambaran mengenai rencana, penetapan dan pencapaian 

kinerja yang sekaligus merupakan wujud dari tingkat pencapaian keberhasilan dan  kendala-

kendala yang dihadapi serta tindak lanjut pemecahan dalam  pelaksanaan kegiatan. Materi 

yang disajikan dalam laporan ini pada dasarnya menggambarkan kondisi dan kinerja dari 

pencapaian keberhasilan  atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan garis besar 

cakupan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja. 

Sistematika laporan ini disusun berdasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan 

RI No. 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian 

Perdagangan. Pelaporan Kinerja ini, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah mendukung, sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan pada laporan ini, oleh karena itu kami menerima kritik dan 

saran  yang bersifat membangun.  

Akhir kata, kami harap Laporan Kinerja Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan 

Pengendalian Mutu sebagai pertanggungjawaban kinerja dan acuan yang dapat 

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 
 
Jakarta,      Maret 2021 
Kepala Balai Kalibrasi 
 
 
 
 
RUKAIYYAH 
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RINGKASAN	EKSEKUTIF	

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Terbaru Balai Kalibrasi Tahun 2021 

Nomor: 07/PKTN.3/PK/07/2021 terdapat 5 (lima) output kegiatan yaitu layanan kalibrasi,  

pengembangan ruang lingkup pelayanan kalibrasi, layanan sarana dan prasarana internal, 

layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran. Pencapaian sasaran 

tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu jumlah sertifikat yang 

diterbitkan dan jumlah kemampuan kalibrasi baru. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-

DAG/PER/8/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan Bidang Standardisasi 

dan Pengendalian Mutu  di Lingkungan Kementerian Perdagangan, 

Balai Kalibrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas 

melaksanakan pelayanan teknis kalibrasi alat ukur besaran dan 

pengembangan jasa kalibrasi.  

Kilas capaian sasaran kinerja Balai Kalibrasi Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu dari Januari sampai dengan 

Desember 2021 sebagai berikut: 

Tabel 1.  Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu 
Tahun 2021 

 

No. Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan 
7.200 

sertifikat 
6.298 

sertifikat 
87,47 

2. Jumlah Kemampuan Kalibrasi Baru 2 layanan 2 layanan 100,00 
 

 1. Dalam mewujudkan keberhasilan Balai Kalibrasi Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu didukung dengan 

diakreditasinya 58 ruang lingkup oleh Komite Akreditasi 

Nasional (KAN) Badan Standardisasi Nasional (BSN).  

2. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian 

perjanjian kinerja, dari 2 indikator kinerja kegiatan, hanya jumlah 

kemampuan kalibrasi baru yang  tercapai. Keberhasilan Kinerja 

untuk jumlah kemampuan kalibrasi baru didukung dengan 

adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Kalibrasi 

Kilas Capaian 
Sasaran Kinerja 
 

Analisis kegiatan 
yang menunjang 
keberhasilan 
ataupun kegagalan 
pencapaian 
perjanjian kinerja 
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sehingga mempercepat proses pelayanan kalibrasi serta 

dukungan kemampuan personil Balai Kalibrasi. Capaian kinerja 

2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah sertifikat yang diterbitkan 

dan jumlah kemampuan baru, walaupun pencapaiannya 

87,47% dan 100% pada tahun 2021 tetapi menurun dibanding 

tahun sebelumnya karena masih ada masalah atau kendala 

yang dialami yaitu : 

a. Penurunan permintaan kalibrasi internal dan eksternal. 

b. Adanya persaingan dengan laboratorium kalibrasi lain di 

Indonesia. 

c. Kalibrasi alat standar Balai Kalibrasi ke Laboratorium 
Standar Nasional Satuan Ukuran – Badan Standardisasi 

Nasional (SNSU-BSN) yang membutuhkan waktu cukup 

lama. 

d. Rusaknya beberapa alat standar dan atau pemeliharaan 
alat standar laboratorium maupun penunjang. 

 Realisasi anggaran Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu pada 

tahun 2021 sebesar Rp. 4.428.750.851,- atau 78,56 % dari 

pagu anggaran Rp. 5.637.400.000,- (setelah penghematan 

anggaran / refocusing), meningkat apabila dibandingkan 

realisasi tahun 2020 sebesar 69,17 %, dan semua pencapaian 

kinerja yang didasarkan pada perjanjian kinerja telah 

dilaksanakan dengan baik.  

 
Tabel 2.  Perbandingan Data Kinerja Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu Tahun 2021 

 

 

 

No Indikator Kinerja  

Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target 
Jangka Menengah 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Target 
Kum 
s.d 

2021 

Realisasi 
Kum s.d 

2021 
Capaian 

1 Jumlah sertifikat yang 
diterbitkan 7.000 7.100 7.200 9.727 6.487 6.298 138,96 91,36 87,47 48.300 67.575 139,91 

2 Jumlah kemampuan 
kalibrasi baru 2 2 2 2 2 2 100 100 100 14 18 128,57 

 

Akuntabilitas 
Keuangan 
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BAB	I.	PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Balai Kalibrasi  

 
Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan 

syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai 

tujuan serta cita-cita bangsa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, akuntabel sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya 

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  

Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dinyatakan bahwa 

asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, tertib 

penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,  

profesionalitas dan akuntabilitas.  Dengan demikian maka pelaksanaan akuntabilitas 

merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik 

(good governance). 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut, pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  

dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menegaskan kepada seluruh jajaran 

aparatur pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja masing – masing instansi 

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, yang 

diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).  

Sesuai Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 794/M-DAG/KEP/8/2015 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan, setiap unit di lingkungan 

Kementerian Perdagangan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang 

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan 

sebelumnya.   

Balai Kalibrasi sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat 

PENDAHULUAN	 1	
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Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga Kementerian Perdagangan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja 

(LAKIN) sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diembannya. 

Laporan akuntabilitas kinerja ini disusun untuk memberikan data dan informasi mengenai 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pertanggungjawaban kepada Direktur 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, sekaligus sebagai bahan penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Disamping itu, juga dimaksudkan sebagai 

bahan evaluasi dan masukan-masukan dalam rangka perbaikan / penyempurnaan 

pelaksanaan tugas pada masa selanjutnya. Laporan ini meliputi pelaksanaan semua 

program kegiatan selama tahun  2021, sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi 

Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. 

 Untuk menghadapi perdagangan bebas, negara-negara di dunia 

telah menyiapkan sejumlah spesifikasi teknis berkaitan dengan 

produk yang akan diimpor ke negaranya. Penerapan spesifikasi 

teknis bagi barang ekspor dan impor bukan hanya bertujuan 

mendukung proses ekspor ataupun impor, namun juga untuk 

menahan beredarnya barang–barang yang tidak sesuai dengan 

standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan 

(K3L).  

Dewasa ini, tingginya animo industri untuk mendapatkan sertifikasi 

kalibrasi dan standar internasional lainnya juga dianggap sebagai 

langkah maju dan sejalan dengan upaya peningkatan daya saing 

produk Indonesia di pasar global. Hal ini dikarenakan pasar global 

yang semakin menyadari pentingnya menerapkan standar mutu 

produk dalam kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen baik konsumen di dalam negeri maupun negara tujuan 

ekspor. 

Alat yang telah dikalibrasi mempunyai fungsi/manfaat :  

- Memberikan kesamaan pengukuran; 

- Menjamin ketertelusuran; 

- Memberikan bukti bahwa alat laik pakai; 

- Memberikan jaminan bahwa hasil ukur benar; 

- Memberikan jaminan sebagai salah satu persyaratan akreditasi. 

Peran 
Strategis Balai 
Kalibrasi 
Direktorat 
Standardisasi 
dan 
Pengendalian 
Mutu 
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Dengan demikian, proses pengawasan dan pengendalian mutu 

barang sesuai dengan standar yang berlaku mutlak diperlukan agar 

produk – produk Indonesia selain mampu bertahan dan bersaing di 

pasar dalam negeri dan pasar internasional, juga dalam rangka 

perlindungan konsumen. 

Berdasar UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 

setiap konsumen berhak untuk : 

1. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2. Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 

serta jaminan yang dijanjikan; 

3. Mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

Balai Kalibrasi sebagai laboratorium kalibrasi yang telah 

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), telah 

menerapkan sistem manajemen laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 

17025:2017 dan turut berperan serta dalam pengawasan mutu 

barang yang beredar, baik barang produksi dalam negeri maupun 

barang impor dengan melaksanakan proses kalibrasi alat.  

Dengan adanya pengakuan tersebut, Balai Kalibrasi diharapkan 

dapat memberikan hasil kalibrasi yang valid, akurat, dan reliable 

demi kemajuan produk – produk Indonesia dan untuk kepentingan 

perlindungan konsumen. 

Balai Kalibrasi memiliki peran strategis dalam mendukung program 
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Utama Kementerian Perdagangan, yaitu mendukung terciptanya 

stabilisasi dan penguatan perdagangan dalam negeri, peningkatan 

ekspor dan kerjasama perdagangan internasional serta 

terselenggaranya reformasi birokrasi dan good governance, melalui  

“Peningkatan terhadap pelaksanaan pelayanan pengujian, kalibrasi 

dan sertifikasi”. 
	

B. Struktur Organisasi  
  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 60/M-DAG/PER/8/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan 

Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan Kementerian Perdagangan, 

kedudukan Balai Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kalibrasi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.  
 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Kalibrasi 

 

 

 

 

 

BALAI KALIBRASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PELAYANAN TEKNIS 
KALIBRASI

SEKSI PENGEMBANGAN JASA 
KALIBRASI

SUBBAGIAN TATA USAHA



LAPORAN KINERJA 2021 

 

5  

 

Sampai dengan Bulan Desember 2021, pegawai pada Balai Kalibrasi adalah 

sebanyak 36 orang pegawai, yang terdiri dari : 

Tabel 3. Kekuatan Pegawai Balai Kalibrasi 

 

Dari jumlah tersebut di atas, pegawai yang menjadi pejabat Fungsional Penguji 

Mutu Barang (PMB) berjumlah 17 orang terdiri dari PMB Tingkat Terampil sebanyak 9 

orang dan PMB Tingkat Ahli sebanyak 8 orang . 

Pada tahun 1997, Balai Kalibrasi telah mendapat akreditasi dari Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LK – 008 - IDN untuk besaran massa, 

dimensi, optik, volumetrik, gaya, tekanan, kekerasan dan suhu. Secara konsisten, Balai 

Kalibrasi berupaya untuk selalu memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017. 

Disamping itu, berdasarkan kemampuan teknis yang dimiliki , Balai Kalibrasi juga dapat 

memberikan pelayanan kalibrasi untuk besaran diluar lingkup akreditasi dengan tetap 

memperhatikan ketelusuran pengukuran sesuai dengan prinsip - prinsip  kalibrasi dengan 

pelayanan sebagai berikut: 

- Pelayanan kalibrasi yang dilaksanakan di UPT Balai Kalibrasi; 

- Pelayanan kalibrasi yang dilaksanakan di tempat pemohon. 

	
	
	

  

Balai Kalibrasi mempunyai tugas : “Melaksanakan pelayanan 

teknis kalibrasi alat ukur  besaran dan pengembangan jasa 

kalibrasi”.   

 

Fungsi Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian 

Mutu yaitu : 

 a. Pemberian pelayanan teknis kalibrasi ;  

b. Pelaksanaan pengembangan jasa kalibrasi;  

GOLONGAN PENDIDIKAN JENIS 
KELAMIN 

IV III II I S2 S1 D3 SLTA SLTP SD L P 

2 30 4 0 11 6 8 10 1 0 29 7 

Tugas dan Fungsi Balai Kalibrasi 

Tugas  
Balai Kalibrasi 
Direktorat  
Standalitu 

Fungsi  
Balai Kalibrasi 
Direktorat 
Standalitu 
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c. Penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan 

kalibrasi ; dan 

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. 

 

Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

terdiri atas : 

a. Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi; 

b. Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi;  

c. Subbagian Tata Usaha; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

	
 Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi mempunyai tugas melakukan 

pelayanan teknis kalibrasi, pemberian informasi pelayanan, 

evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis kalibrasi. Seksi 

Pelayanan Teknis Kalibrasi didukung oleh 3 (tiga) laboratorium, 

yaitu : 

1. Laboratorium Massa, Dimensi dan Optik (MADIO) 
Laboratorium MADIO memiliki kemampuan dalam 

memberikan jasa kalibrasi alat untuk besaran Massa, Dimensi 

dan Optik.  

 

1.1  Massa, mengkalibrasi alat :  

a. Weight set 

b. Electronic Balance 

c. Mechanical Balance 

d. Paper Balance 

e. Moisture Balance 

f. Density Mater 

g. Tension Meter 

h. Peralatan yang sejenis  
 
                                                                    
 
 

                                                Gambar 2.  Electronic Balance 

 

Seksi 
Pelayanan 
Teknis Kalibrasi 
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1.2  Dimensi , mengkalibrasi alat :  

a.   Micrometer 

b.   Caliper 

c.   Dial Indicator / Gauge 

d.   Thickness Gauge 

e.   Radius Gauge 

f.   Feeler Gauge 

g.   Steel Ruler  

h.   Measuring Tape 

i.   Bore Gauge 

j. Thread Gauge                

k.  Go-No-Go 

l.  Precision Square        

m.  Gauge Block   

n.  Meteran Gulung                       Gambar 3.  Gauge Block 

o.  Ring Gauge 

p.  Peralatan yang sejenis        
                                                           
1.3. Optik, mengkalibrasi alat : 

a.   UV-Vis Spectrophotometer 

b.   Refractometer 

c.   Polarimeter 

d.   Peralatan yang sejenis 

            

                                     Gambar 4.  UV-Vis Spectrophotometer 
 

2. Laboratorium Suhu dan Kelistrikan 

Laboratorium Suhu dan Kelistrikan memiliki kemampuan 

dalam memberikan jasa kalibrasi alat :  

2.1  Suhu, mengkalibrasi alat : 

a.  Thermometer Gelas  

b.  Oven 

c.  Muffle Furnace 

d.  Water Bath 
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e.  Incubator 

f.   Refrigerator 

g.  Autoclave                                

h.  Mooney Viscometer 

i.   Dryer  

j.   Melting Point Apparatus 

k.  Washing Machine 

l.   Thermocouple 

m. Thermometer Indikator        Gambar 5. Thermometer Indikator 

n.   Peralatan yang sejenis 

 

2.2.    Uji Kimia, mengkalibrasi alat : 

a. pH Meter 

b. Turbidimeter 

c. Conductivity Meter 

d. TDS Meter 

e. Karl Fisher Titrator 

f.  Peralatan yang sejenis 

           

                                                   Gambar 6.  pH meter 

                                                          

2.3. Kelistrikan , mengkalibrasi alat : 

a. AC & DC voltmeter 

b. AC & DC amperemeter 

c. Ohmmeter 

d. Earth Tester 

e. Insulation Tester 

f. Clamp meter 

g. Peralatan yang sejenis 
 

3. Laboratorium Volumetrik, Gaya dan Tekanan (VOLGAT)   

Laboratorium VOLGAT memiliki kemampuan dalam 

memberikan jasa kalibrasi alat untuk besaran Volumetrik, Gaya 

dan Tekanan.  

3.1. Volumetrik , mengkalibrasi alat : 
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a. Burette 

b. Volumetric Pipette 

c. Graduate Pipette 

d. Micro Pipette 

e. Measuring Cylinder 

f. Picnometer 

g. Volumetric Flask 

h. Trap 

i. Breaker Glass                                         

j. Auge 

k. Erlenmeyer                                 Gambar 7. Micropipet 

l. Peralatan yang sejenis                       

 

3.2.  Gaya, mengkalibrasi alat : 

a. Push pull Gauge        

b. Tensile/Compresion Machine 

c. Torque Gauge/meter 

d. Hardness Dorumeter 

e. Plastimeter 

f. Mooney Viscometer 

g. Tension Meter 

h. Extention Meter 

i. Rockwell Hardness Tester 

j. Crush Tester Machine 

k. Hardness Tester            

                                                   Gambar 8. Torque meter               

l. Universal Testing Machine                                 

m. Peralatan yang sejenis 

 

3.3. Tekanan, mengkalibrasi alat : 

a. Pressure Gauge 

b. Low Pressure gauge 

c. Differential Pressure Gauge 

d. Vacuum Gauge 

e. Peralatan yang sejenis 

                                                                         Gambar 9. Pressure gauge 
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 Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi mempunyai tugas 

melakukan pengembangan jasa kalibrasi, pemeliharaan sistem 

mutu, evaluasi dan pelaporan pengembangan jasa kalibrasi.   

 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana dan program, ketatalaksanaan, pengelolaan 

urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga 

serta penyusunan laporan. 

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

C. Aspek Strategis serta Permasalahan yang Dihadapi 
Untuk menghadapi perdagangan bebas, negara-negara di dunia telah 

menyiapkan sejumlah spesifikasi teknis berkaitan dengan produk yang akan diimpor 

ke negaranya. Penerapan spesifikasi teknis bagi barang ekspor dan impor bukan 

hanya bertujuan mendukung proses ekspor ataupun impor, namun lebih untuk 

menahan beredarnya barang–barang yang tidak sesuai dengan standar keamanan, 

kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L). Oleh karena itu, kalibrasi peralatan 

memiliki peranan penting dalam menunjang spesifikasi teknis produk ekspor maupun 

impor.  

Dewasa ini, tingginya animo industri untuk mendapatkan sertifikasi kalibrasi 

dan standar internasional lainnya juga dianggap sebagai langkah maju dan sejalan 

dengan upaya peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Hal ini 

dikarenakan pasar global yang semakin menyadari pentingnya menerapkan standar 

mutu produk dalam kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

baik konsumen di dalam negeri maupun negara tujuan ekspor. 

Dengan tingginya animo industri dalam mendapatkan sertifikat kalibrasi, Balai 

Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu senantiasa memberikan 

kepercayaan kepada kalangan pengguna jasa, disamping juga untuk meningkatkan 

PNBP sehingga perlu meningkatkan jumlah pelanggan, sertifikat kalibrasi dan layanan 

kalibrasi yang diakreditasi. 

Seksi 
Pengembangan 
Jasa Kalibrasi 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Kelompok 
Jabatan 
Fungsional 
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Balai Kalibrasi sebagai laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN), telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai 

SNI ISO/IEC 17025:2017 dan turut berperan serta dalam pengawasan mutu barang 

yang beredar, baik barang produksi dalam negeri maupun barang impor dengan 

melaksanakan proses kalibrasi alat. Dengan adanya pengakuan tersebut, Balai 

Kalibrasi diharapkan dapat memberikan hasil kalibrasi yang valid, akurat, dan reliable 

demi kemajuan produk – produk Indonesia dan untuk kepentingan perlindungan 

konsumen. 

Dengan demikian, proses pengawasan dan pengendalian mutu barang sesuai 

dengan standar yang berlaku mutlak diperlukan agar produk – produk Indonesia selain 

mampu bertahan dan bersaing di pasar dalam negeri dan pasar internasional, juga 

dalam rangka perlindungan konsumen. 
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PERENCANAAN	KINERJA		

PERENCANAAN	KINERJA		
 

 

A. Perencanaan Strategis 
 

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis 

dan berkesinambungan. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis 

(cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan ukuran 

keberhasilan dalam pelaksanaannya. Perencanaan Kinerja Balai Kalibrasi Direktorat 

Standalitu mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen 

dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan.  

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan 

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. 

Rencana Kerja Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

mengacu pada Renstra Strategis (Renstra) Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga periode tahun 2015 – 2021. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) periode 2005−2025 menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015−2021 bertujuan untuk memantapkan upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi 

serta penguatan daya saing perekonomian. Dengan mempertimbangkan perkembangan, 

masalah dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian kedepan, 

Kementerian Perdagangan menetapkan visi organisasi. Dari visi tersebut, ditetapkan dua 

prioritas pembangunan yakni prioritas bidang perdagangan luar negeri dan dalam negeri. 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diamanatkan untuk 

mendukung prioritas perdagangan dalam negeri. Pembangunan Perlindungan Konsumen 

dan Tertib Niaga diarahkan untuk mewujudkan tujuan Kementerian Perdagangan 

khususnya pada pengamanan pasar dalam negeri serta peningkatan pengawasan mutu 

barang dan perlindungan konsumen. 

2																																											 PERENCANAAN	KINERJA	
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Gambar 10. Peran Ditjen PKTN dan Lima Pilar Kebijakan Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga 

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. 
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Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 
menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan 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; 

2. 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; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 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; 

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 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; 

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 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; 

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 

Niaga; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain. 

Upaya perlindungan konsumen dan tertib niaga dimaksudkan untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi serta meningkatkan konsumsi. 

Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab juga mewujudkan iklim usaha yang 

berkeadilan (fair trade), etos kerja masyarakat yang berintegritas serta interaksi sosial 

yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

Selain itu, dari prioritas nasional penguatan ekonomi, Kementerian Perdagangan 

mengemban arah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah lapangan kerja dan 

investasi di sektor riil dan industrialisasi. Untuk mendukung arah kebijakan Kementerian 

Perdagangan yang berkaitan langsung dengan Ditjen PKTN, yaitu: 

1. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui edukasi dan perlindungan hak 

konsumen 
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Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perlindungan konsumen, maka 

strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan edukasi konsumen dan 

meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen. Pelaksanaan strategi 

tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) Penguatan regulasi pro-konsumen; (ii) 

Peningkatan edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai 

ketentuan dan penggunaan produk lokal yang berkelanjutan; (iii) Penyediaan sarana 

informasi yang responsif untuk ruang konsultasi konsumen; (iv) Penguatan kapasitas 

kelembagaan perlindungan konsumen 

2. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, 

tertib mutu, dan tertib ukur 

Dalam rangka mendukung arah kebijakan peningkatan tertib niaga, maka strategi 

yang diperlukan adalah dengan meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan 

perdagangan, serta meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian 

penegakan hukum. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) 

Peningkatan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan; (ii) Peningkatan 

pendaftaran barang/jasa sebagai upaya perlindungan konsumen; (iii) Peningkatan 

standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar; (iv) Peningkatan layanan 

metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa yang dijual; (v) Peningkatan pengawasan 

dan kepastian penegakan hukum. 

 

Strategi perlindungan konsumen dan tertib niaga dapat dilihat berdasarkan gambar 

berikut ini. 

  

 
Gambar 11. Strategi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 
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B. Rencana Kinerja Tahunan 

Balai Kalibrasi memiliki 5 (lima) output kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian 

Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2021, yaitu “Layanan kalibrasi, pengembangan ruang 

lingkup pelayanan kalibrasi, layanan prasarana dan sarana internal, layanan dukungan 

manajemen satker dan layanan perkantoran”. Adapun penjabaran dari sasaran dan 

indikator kinerja kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:  

Tabel 4  Perjanjian Kinerja Balai Kalibrasi 

No Output Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan     Target 

      1 Layanan Kalibrasi Jumlah Sertifikat yang 

Diterbitkan  

7.200 

Sertifikat 

2 Pengembangan Ruang Lingkup 

Pelayanan Kalibrasi 

Jumlah Kemampuan Kalibrasi 

Baru 

2 Layanan 

3 Layanan prasarana dan sarana 

internal 

- 1 Layanan 

4 Layanan dukungan manajemen 

satker 

- 1 Layanan 

5 Layanan perkantoran - 1 Layanan 
 

 

C. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai Kalibrasi 
Perjanjian kinerja Balai Kalibrasi dimaksudkan dalam rangka mendukung 

program Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) 

Kementerian Perdagangan, yakni program “Peningkatan Perlindungan Konsumen”. 
Program diatas salah satunya berisikan kegiatan Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu yaitu 

Peningkatan Palayanan Kalibrasi dengan output kegiatannya adalah “Layanan kalibrasi, 

pengembangan ruang lingkup pelayanan kalibrasi, layanan prasarana dan sarana 

internal, layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran ” yang didukung 

dengan 2 indikator kinerja kegiatan dengan target yang disusun berdasarkan atas 

Perjanjian Kinerja Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu pada tahun 2021 dengan tetap 

mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan 2015-2021. 

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan program yang telah ditetapkan, 

telah disusun Perjanjian Kinerja yang memuat tentang nilai kuantitatif setiap indikator 

kinerja sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dalam satu tahun. Hal ini dimaksud 

untuk membantu dalam proses akuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja 
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organisasi serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi 

organisasi.  

Untuk sasaran kegiatan layanan kalibrasi dengan indikator kinerja kegiatan 

jumlah sertifikat yang di terbitkan diperoleh jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 

7.100 sertifikat pada tahun 2021. Target tersebut merupakan target setiap tahun yang 

tercantum dalam Renstra Ditjen PKTN Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021 

dengan kenaikan 100 sertifikat setiap tahunnya. Adapun target 2015 sebesar 6.600 

sertifikat, tahun 2016 sebesar 6.700 sertifikat, tahun 2017 sebesar 6.800 sertifikat, tahun 

2018 sebesar 6.900 sertifikat, tahun 2019 sebesar 7.000 sertifikat, tahun 2020 sebesar 

7.100 sertifikat dan tahun 2021 sebesar 7.200 sertifikat. Dari akumulatif target selama 

lima tahun ini diharapkan outcome yang di peroleh yaitu pelayanan kalibrasi yang terus 

meningkat dengan indikator jumlah sertifikat yang terbit bertambah setiap tahunnya. 

Untuk sasaran kegiatan pengembangan ruang lingkup pelayanan kalibrasi  

dengan indikator kinerja kegiatan jumlah kemampuan kalibrasi baru diperoleh sebanyak 2 

ruang lingkup pada tahun 2021. Target ruang lingkup tersebut merupakan target setiap 

tahun yang tercantum dalam Renstra Ditjen PKTN Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 

2021 dengan kenaikan 2 ruang lingkup setiap tahunnya. Dari akumulatif target selama 

lima tahun ini diharapkan outcome yang di peroleh yaitu pengembangan ruang lingkup 

yang terus meningkat dengan indikator jumlah kemampuan kalibrasi baru yang terus 

bertambah setiap tahunnya. 

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagaimana 

tertuang pada Perjanjian kinerja. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung masing-masing 

indikator dapat dijelaskan berikut ini : 

1. Jumlah Sertifikat yang diterbitkan 

a. Sinkronisasi teknis kalibrasi 

b. Witness dalam rangka penegakan integritas  

c. Operasional Pelayanan Kalibrasi 

d. Pertemuan dengan Pelanggan Kalibrasi 

2. Jumlah Kemampuan Kalibrasi Baru 

a. Audit internal sistem mutu 

b. Surveilans laboratorium kalibrasi 

c. Uji komparasi Balai Kalibrasi 

d. Kalibrasi ulang peralatan standar 

e. Kaji ulang dokumen mutu laboratorium 

f.   Pendidikan dan Pelatihan teknis dan non teknis 
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g. Seminar / Sidang /  Workshop dan Ceramah teknis kalibrasi 

h. Validasi software Balai Kalibrasi 

i.   Uji banding antar laboratorium kalibrasi 

j.   Diseminasi 

k. Kaji ulang manajemen laboratorium kalibrasi 
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BAB	III.	AKUNTABILITAS	KINERJA	

A. Capaian Kinerja Organisasi 
 

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri 

Perdagangan RI No. 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Balai Kalibrasi Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Standalitu) telah menetapkan Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) Tahun 2021 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) tahun 2015-

2021. Untuk memudahkan dalam pengukuran terhadap kinerja Balai Kalibrasi Direktorat 

Standalitu pada tahun 2021, maka ditentukan indikator kinerja terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu, kemudian 

dibandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi pencapaiannya sehingga dapat 

diketahui tingkat capaian kinerja dari Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu. Kilas capaian 

sasaran kinerja Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu tahun 2021 sebagai berikut: 
 

Tabel 5  Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 

 

No Indikator Kinerja  

Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target 
Jangka Menengah 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Target 
Kum 
s.d 

2021 

Realisasi 
Kum s.d 

2021 
Capaian 

1 Jumlah sertifikat yang 
diterbitkan 7.000 7.100 7.200 9.727 6.487 6.298 138,96 91,36 87,47 48.300 67.575 139,91 

2 Jumlah kemampuan 
kalibrasi baru 2 2 2 2 2 2 100 100 100 14 18 128,57 

 

AKUNTABILITAS		KINERJA	
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Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap IKK 

Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu, menunjukkan hasil yang 

cukup baik dimana target indikator Kinerja Kegiatan yang 

menjadi indikator sasaran Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu 

tahun 2021 dimana untuk jumlah sertifikat yang diterbitkan 

sebesar 87,47 % dan jumlah kemampuan kalibrasi baru sebesar 

100 %, sehingga diperoleh capaian  rata-rata 93,74 %. 

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Indikator Kinerja Kegiatan 

capaiannya 100% dan dibawah 100%. 

 

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja 1 

No Indikator Kinerja Target 
Capaian Realisasi Capaian 

(%) 

  1 Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan 7.200 sertifikat 
6.298 

sertifikat 
87,47 

 

  

Pada tahun 2021 untuk indikator kinerja kegiatan jumlah sertifikat 

yang diterbitkan tercapai 6.298 sertifikat dari target 7.200 sertifikat 

dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 7 Rincian Penerbitan Sertifikat Balai Kalibrasi 

No  Bulan Sertifikat 
1 Januari 703 
2 Februari 565 
3 Maret 702 
4 April 449 
5 Mei 331 
6 Juni 337 
7 Juli 210 
8 Agustus 538 
9 September 513 
10 Oktober 372 
11 November 934 
12 Desember 644 

TOTAL 6.298 
 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah sertifikat yang 

terbit mengalami penurunan sebesar 189 lembar sertifikat atau sekitar 3 

Capaian IKK  
Balai 
Kalibrasi 
Direktorat 
Standalitu 

IK-1 
Jumlah 
Sertifikat yang 
Diterbitkan 
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%. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh :  

a. Penurunan permintaan kalibrasi internal dan eksternal. 

b. Adanya persaingan dengan laboratorium kalibrasi lain di Indonesia. 

c. Kalibrasi alat standar Balai Kalibrasi ke Laboratorium Standar 

Nasional Satuan Ukuran – Badan Standardisasi Nasional (SNSU-

BSN) yang membutuhkan waktu cukup lama. 

d. Rusaknya beberapa alat standar dan atau pemeliharaan alat standar 

laboratorium maupun penunjang. 

Capaian kinerja pada tahun 2021 untuk indikator kinerja kegiatan 

jumlah sertifikat yang diterbitkan tersebut didukung oleh pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1.1 Sinkronisasi teknis kalibrasi 

Sebagai laboratorium kalibrasi yang sudah mendapatkan 

akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), Balai Kalibrasi 

memperoleh identitas akreditasi LK-008-IDN yang berlaku hingga 

22 Agustus 2021.  

Saat ini, makin banyak perusahaan/instansi maupun lembaga 

pendidikan yang membutuhkan jasa kalibrasi guna memastikan 

nilai kebenaran konvensional peralatan yang dipakai maupun 

persyaratan International Organization for Standardization (ISO) 

yang dimiliki.  

Tujuan dari kegiatan  Sinkronisasi Teknis Kalibrasi  ini adalah  

untuk meningkatkan kompetensi kelembagaan dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) pada balai kalibrasi Dit. Standalitu dan berguna 

untuk mendukung peningkatan pelayanan pengawasan mutu 

barang. Pelaksanaan Sinkronisasi Teknis Kalibrasi merupakan 

merupakan wadah untuk bertukar ilmu / pengetahuan bagi sesama 

petugas kalibrasi. 

Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan 

pemahaman dan informasi mengenai pelayanan jasa kalibrasi. 

Kegiatan sinkronisasi teknis kalibrasi pelanggan kalibrasi  

dilaksanakan pada tanggal 7 - 9 Juni 2021 di Balai Pengujian dan 

Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Samarinda - Kalimantan Timur, 

tanggal 28 - 30 September 2021 di Balai Pengujian dan Sertifikasi 
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Mutu Barang (BPSMB) Surakarta - Jawa Tengah, tanggal 13 

Oktober - 2 November 2021 di Balai Besar Barang dan Bahan 

Teknik Bandung - Jawa Barat dan  tanggal 27 - 29 Desember 

2021 di Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor - Jawa Barat. 

  
Gambar 12. Sinkronisasi Teknis Kalibrasi 

1.2 Witness dalam rangka penegakan integritas 

Untuk meningkatkan kompetensi petugas Kalibrasi Balai 

Kalibrasi, maka perlu diikutkan witness dalam rangka penegakan 

integritas. 

Dengan adanya witness diharapkan keahlian sebagai 

petugas kalibrasi dari Balai Kalibrasi makin meningkat dan 

konsistensi Balai Kalibrasi makin maju dan berkembang. Di 

samping itu juga untuk menjamin mutu Balai Kalibrasi dengan 

melihat kinerja petugas kalibrasi dalam melakukan kalibrasi 

eksternal kepada pengguna jasa. 

Witness dalam rangka penegakan integritas dilaksanakan 

pada tanggal 1 - 3 Maret 2021 di Balai Pengujian dan Sertifikasi 

Mutu Barang (BPSMB) Jambi, tanggal 14 - 16 Maret 2021 di PT. 

QL Trimitra Cianjur – Jawa Barat, tanggal 15 – 17 April 2021 di 

PT. Jinyoung Bogor – Jawa Barat, tanggal 28 – 30 September 

2021 di PT. Permata Dunia Sukses Utama Cilegon – Banten, 

tanggal 11 – 13 Oktober 2021 di PT. Seelindo Sejahteratama 

Tangerang – Banten, tanggal 14 – 16 Oktober 2021 di PT. 

Hakaaston Bogor – Jawa Barat,  tanggal 30 November – 3 

Desember 2021 di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih TPHP Aceh  dan  tanggal 7 – 10 Desember 2021 di PT. 

Sinar Alam Permai Banyuasin – Sumatera Selatan. 
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Gambar 13. Witness dalam rangka penegakan integritas 

 

1.3 Operasional Pelayanan Kalibrasi 

Sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.2. 

mengenai ” seleksi, verifikasi dan validasi  metode ” ; maka 

laboratorium balai kalibrasi harus menggunakan metode dan prosedur 

yang sesuai untuk semua kalibrasi didalam lingkupnya. 

Dalam rangka kelancaran pelayanan kalibrasi, laboratorium 

memegang peranan penting karena sebagai tempat kalibrasi sampai 

diterbitkannya sertifikat kalibrasi oleh petugas kalibrasi. Sehingga perlu 

diperhatikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan guna 

menunjang kegiatan laboratorium. 

Laboratorium harus memiliki instruksi penggunaan dan 

pengoperasian semua peralatan yang relevan, dan penanganan serta 

penyiapan barang yang di kalibrasi, bila tidak ada instruksi yang 

dimaksud dapat berpengaruh negatif terhadap hasil kalibrasi.  Semua 

instruksi, standar, panduan dan data acuan yang relevan dengan 

pekerjaan laboratorium kalibrasi harus dijaga tetap mutakhir dan harus 

selalu tersedia bagi personal. 

Acuan standar yang digunakan merupakan acuan standar yang di 

publikasikan secara internasional, regional atau nasional. Laboratorium 

harus memastikan bahwa acuan standar yang digunakan adalah edisi 

mutakhir yang berlaku. 

Sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 bahwa 

dalam rangka memastikan kebenaran pengukuran suatu alat,  baik 

peralatan kerja maupun peralatan standar semuanya harus dikalibrasi 
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secara periodik berdasarkan frekuensi pemakaian oleh alat standar 

yang lebih tinggi dan tertelusur ke standar nasional maupun 

internasional. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas,  maka Balai Kalibrasi 

perlu melaksanakan kalibrasi  peralatan standar ke lembaga/institusi 

yang tepat agar diperoleh hasil kalibrasi yang valid dan tertelusur 

dengan baik. 

Balai kalibrasi sebagai  Unit Pelaksana Teknis dalam rangka 

melaksanakan pelayanan jasa dibidang  kalibrasi untuk berbagai 

ukuran besaran sudah barang tentu perlu memberikan jaminan bahwa 

hasil pengukuran yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan dan 

mampu memberikan kepuasan bagi pelanggannya. 

Dalam rangka memastikan kebenaran pengukuran suatu alat,  

baik peralatan kerja maupun peralatan standar semuanya harus 

dirawat dan di pelihara secara periodik. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas,  maka balai kalibrasi perlu 

melaksanakan melakukan penggantian suku cadang yang rusak serta 

pemeliharaan peralatan laboratorium. 

 
               Gambar 14. Weight Set Kelas E1 
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1.4    Pertemuan dengan pelanggan kalibrasi 

Kegiatan pertemuan dengan pelanggan kalibrasi dilaksanakan 

paa tanggl 22 November 2021 secara zoom meeting dengan 

keynote speaker Ibu Rr. Dyah Palupi selaku Direktur Standardisasi 

dan Pengendalian Mutu dan Ibu Rukaiyyah selaku Kepala Balai 

Kalibrasi. Adapun narasumber sebanyak 3 orang yaitu Bapak Dede 

Erawan selaku Asesor Kepala Senior, Bapak Emerson Yuntho 

selaku Wakil Direktur Visi Integritas dan Bapak Heru Ismoko selaku 

PMB Ahli Madya. Tujuan pertemuan dengan pelanggan kalibrasi ini 

untuk mengetahui umpan balik (feed back) dari pelanggan 

pengguna jasa kalibrasi serta melakukan perbaikan dan perubahan 

untuk mengantisipasi keluhan dan permintaan pelanggan kalibrasi.  

 
Gambar 15. Pertemuan dengan pelanggan kalibrasi 

Tabel 8  Capaian Indikator Kinerja 2 

No Indikator Kinerja Target 
Capaian Realisasi Capaian 

(%) 

2 Jumlah Kemampuan Kalibrasi Baru 2 ruang lingkup 2 ruang 
lingkup 100 
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 Kemampuan kalibrasi baru adalah adalah target yang berupa pencapaian 

atas kemampuan dari laboratorium yang dimiliki Balai Kalibrasi untuk 

menjamin mutu kalibrasi yang dihasilkan sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 

melalui : 

1.1 Audit internal sistem mutu 

Audit internal merupakan persyaratan manajemen SNI ISO/IEC 

17025:2017 yang tertuang dalam butir 8.8 persyaratan dimaksud 

merupakan pemenuhan terhadap sistem manajemen mutu 

laboratorium Kalibrasi dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan mutu pelayanan, mutu hasil Kalibrasi, dan akreditasi 

KAN. Kegiatan audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan 

sarana dan prasarana Kalibrasi serta mutu layanan Kalibrasi disemua 

unit di dalam Balai Kalibrasi.  

Dalam pelaksanaannya, melibatkan personil Balai Kalibrasi yang 

telah memahami tata cara audit internal. Personil unit tertentu 

diberikan tugas untuk melakukan audit ke unit lainnya, sehingga unit 

tersebut mampu melihat kekurangannya dan selanjutnya diminta 

untuk memperbaiki kekurangan yang ditentukan. Berdasarkan 

pengalaman audit internal menjadi bagian dari cara perbaikan sistem 

manajemen mutu tanpa henti (continuous improvement). Dengan 

demikian Balai Kalibrasi dapat secara simultan memperbaiki sistem 

manajemen mutunya dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan 

jasa Kalibrasi.  

Kegiatan audit internal dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus -  

3 September 2021. Terdapat 29 ketidaksesuaian yang ditemukan 

pada Audit Internal Balai Kalibrasi tahun 2021 dengan temuan 

ketidaksesuaian kategori mayor sebanyak 1 temuan, kategori minor 

sebanyak 21 temuan dan kategori observasi sebanyak 7 temuan . 

 

IK-2 
Jumlah 
Kemampuan 
Kalibrasi Baru 
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Gambar 14.  Audit Internal sistem mutu Balai Kalibrasi 

 

1.2 Survailen Laboratorium Kalibrasi dari KAN-BSN 

Surveilans adalah pemeriksaan secara berkala terhadap kinerja 

Balai Kalibrasi oleh asesor dari Komite Akreditasi Nasional Badan 

Standardisasi Nasional (KAN-BSN) untuk mengetahui sampai sejauh 

mana Laboratorium Kalibrasi masih konsisten menerapkan sistem 

mutunya dan selalu memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017  

selama masa akreditasi masih berlaku survailens biasanya 

menyangkut kegiatan teknis dan non teknis Kalibrasi. Kegiatan ini 

dilakukan untuk mengetahui secara terinci terhadap pemenuhan 

syarat akreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017. Selain itu 

hasil survailens akan menentukan apakah laboratorium yang 

bersangkutan masih layak atau tidak terhadap pemenuhan 

akreditasinya dan hasil ini akan dipakai sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam rapat kaji ulang 

manajemen. 

Untuk survailen tahun 2021, Balai Kalibrasi disurvailen dan 

assesmen perluasan ruang lingkup dari Komite Akreditasi Nasional 

(KAN) pada tanggal 21 Januari 2021. Penambahan ruang lingkup 

yang baru yaitu outside micrometer 25~50 mm dan clamp meter 

AC/DC pada f 50Hz. 

 

1.3 Uji komparasi antar personel 

Uji Komparasi Internal merupakan kegiatan yang mengupayakan 

keselarasan (alignment) hasil Kalibrasi yang dilakukan oleh petugas 
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Kalibrasi yang berbeda, sedangkan uji komparasi eksternal 

merupakan kegiatan untuk mengupayakan hasil keselarasan hasil 

kalibrasi yang dilakukan oleh Laboratorium Kalibrasi yang berbeda.  

Tujuan pelaksanaan kegiatan Uji Komparasi Antar Personel 

adalah: 

a. Untuk mengetahui tingkat variasi hasil kalibrasi akibat pengaruh 

personel yang berbeda dan mengupayakan penyeragaman hasil 

kalibrasi. 

b. Untuk mengetahui tingkat kehandalan petugas kalibrasi dan 

mengupayakan peningkatan kemampuan petugas kalibrasi. 

c. Untuk memastikan jaminan mutu hasil kalibrasi. 

d. Untuk mengevaluasi hasil kerja laboratorium kalibrasi, SDM dan 

Pelatihan sebagai bahan kaji ulang manajemen. 

Uji Komparasi dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 September 

2021. Uji Komparasi Antar Personel pada kalibrasi Pressure 

Transmitter bertempat di Laboratorium Volumetrik, Gaya dan Tekanan 

(VOLGAT) Balai Kalibrasi Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu 

Kementerian Perdagangan. 
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Gambar 15.  Uji Komparasi Balai Kalibrasi 

 

1.4 Kalibrasi ulang peralatan standar 

Balai Kalibrasi, sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam 

rangka melaksanakan pelayanan jasa di bidang Kalibrasi untuk 

berbagai ukuran besaran, berkewajiban memberikan jaminan bahwa 

hasil pengukuran yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan dan 

mampu memberikan kepuasan bagi pelanggannya. 

Sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 6.5 

tentang ketertelusuran metrologi bahwa dalam rangka memastikan 

kebenaran pengukuran suatu alat baik peralatan kerja maupun 

peralatan standar semuanya harus dikalibrasi secara periodik 

berdasarkan frekuensi pemakaian oleh alat standar yang lebih tinggi 

dan mampu telusur baik ke standar nasional maupun internasional. 

Kalibrasi ulang peralatan standar yang dilakukan pada tahun 

2021: 

Nomor Nama Peralatan Standar Laboratorium 

1 Analytical Balance AX 205 Madio 

2 Analytical Balance XP 204 Madio 

3 Analytical Balance XT 220A Madio 

4 Mass comparator XP10003S Madio 

5 Mass comparator CC111 Madio 

6 Mass comparator MCM1005 Madio 

7 Mass comparator CCE40K3 Madio 

8 Glass scale Madio 

9 Caliper 1118380 Madio 
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10 Gauge Block comparator Madio 

11 Ruler calibrator Madio 

12 Dial calibrator Madio 

13 Length Measuring Machine Madio 

14 Digital Termometer 55UB12080 Suhu 

15 Digital Termometer 55UB12081 Suhu 

16 Digital Termometer S5VB15824 Suhu 

17 Digital Termometer 1214213Q Suhu 

18 Digital Termometer 1214213Q (2) Suhu 

19 Digital Termometer 1214213Q (3) Suhu 

20 Digital Termometer 1214213Q (4) Suhu 

21 Digital Termometer S5HB08438 Suhu 

22 Probe Thermohygrometer A6B905 Suhu 

23 Probe Thermohygrometer A6B901 Suhu 

24 Multiproduct calibrator 5520A Suhu 

25 Stopwatch SC 707W/A Suhu 

26 Stopwatch SC 707W/B Suhu 

27 Stopwatch 607Q11R Suhu 

28 Proving Ring DZ93009 Volgat 

29 Torque meter Volgat 

30 Proving Ring 93015 Volgat 

31 Proving Ring 94037 Volgat 

32 Digital Pressure Test ROK20-0004 Volgat 

33 Digital Pressure Test ROK20-0005 Volgat 

34 Digital Pressure Test ROK20-0006 Volgat 

35 Digital Pressure Test ROK20-0007 Volgat 

36 Digital Pressure Test RRJ 31-10001 Volgat 

37 Digital Pressure Test RRJ 31-10002 Volgat 

38 Digital Pressure Test RRJ 31-10003 Volgat 

39 Digital Pressure Test RRJ 31-10004 Volgat 

40 Digital Pressure Test RRJ 31-10005 Volgat 

 

1.5 Kaji ulang dokumen mutu laboratorium 

Dalam kebijakan mutu dan panduan mutu, maka perlu dilakukan 
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kaji ulang dokumen mutu sedikitnya sekali setahun, melibatkan 

seluruh komponen Balai Kalibrasi. 

Sistem mutu dibangun oleh struktur organisasi, sumber daya, 

prosedur, proses, untuk mencapai mutu yang dikehendaki. Semua 

elemen tersebut diorganisasikan dan saling terkait satu sama lain 

hingga menjadi kesatuan yang disebut sistem mutu yang 

diformulasikan dalam bentuk dokumen mutu. Seiring dengan 

perkembangan dalam perorganisasian, sistem mutu selalu bersifat 

dinamis, dan selalu berubah sesuai dengan perubahan kondisi 

organisasi maupun kondisi masyarakat pelanggan. Untuk itu akan 

berdampak terhadap perubahan dokumen mutu yang digunakan. 

Tujuan Kaji Ulang Dokumen Mutu adalah untuk menjamin bahwa 

dokumen yang digunakan dalam pengoperasian kegiatan kalibrasi 

adalah dokumen yang selalu mutakhir dan bersifat dinamis yang 

mengikuti perubahan sesuai dengan kebijakan manajemen maupun 

tuntutan eksternal seperti revisi metoda acuan atau adanya regulasi 

terbaru. 

Kaji Ulang Dokumen Balai Kalibrasi dilaksanakan pada tanggal 5 

April 2021 (online) dan disosialisasikan pada tanggal 4 Mei 2021 juga 

secara online. 
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Gambar 16.  Kaji Ulang Dokumen Mutu 

 

1.5 Pendidikan dan Pelatihan teknis dan non teknis  

Balai Kalibrasi sebagai UPT dengan tugas dan fungsinya untuk 

melaksanakan pelayanan jasa di bidang Kalibrasi terhadap berbagai 

ukuran besaran, berkewajiban menyediakan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kompeten. 

Kemampuan teknis dari SDM Balai Kalibrasi senantiasa perlu 

diasah secara simultan guna menjawab tantangan yang dihadapi 

serta harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang turut 

disertai metode baru yang baku.  

Petugas Kalibrasi sebagai tenaga teknis harus lebih profesional 

serta terpelihara kemampuan teknisnya melalui berbagai pelatihan. 

Petugas Kalibrasi harus memahami dan menguasai secara detail 

metode-metode terkini termasuk praktek serta pengaplikasian di 

lapangan dengan peralatan modern dan lebih canggih. 

Berlandaskan hal tersebut di atas, Balai Kalibrasi berkewajiban 

untuk selalu mengikuti perkembangan terkini dibidang Kalibrasi, 

salah satunya antara lain mengikuti pelatihan eksternal teknis 

Kalibrasi, yaitu pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi yang 

berwenang sehingga diharapkan petugas Kalibrasi yang megikuti 

pelatihan teknis eksternal Kalibrasi tersebut mampu meningkatkan 

kemampuannya sekaligus nantinya diharapkan mampu menularkan 

pengetahuannya kepada petugas-petugas kalibrasi lainnya dan 

menjadikan petugas Kalibrasi dapat lebih menambah wawasan, 
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pengetahuan dan ketrampilan sehingga menjadi petugas kalibrasi 

yang lebih handal, kompeten dan profesional. 

Di samping itu, petugas non teknis juga perlu mengikuti pelatihan 

dalam bidang kepegawaian, keuangan dan pelayanan prima untuk 

menambah pengetahuan agar menjadi petugas yang lebih handal, 

kompeten dan profesional. 

Untuk itu Balai Kalibrasi memerlukan pelatihan teknis dan non 

teknis eksternal , yaitu pendidikan dan pelatihan teknis dan non 

teknis yang  diadakan di Bandung,  Serpong dan Yogyakarta. 

 
Gambar 17. Pelatihan Kalibrasi di Serpong 

 

 
Gambar 18. Pelatihan Kalibrasi di Bandung 

 

1.6 Seminar/workshop teknis kalibrasi 

Kemampuan teknis dari sumber daya manusia Balai Kalibrasi 

senantiasa perlu diasah secara periodik guna menjawab tantangan 

yang dihadapi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang 

disertai metode baru yang baku, dalam hal ini Balai Kalibrasi harus 

selalu mengikuti perkembangan informasi yang mutakhir, baik dalam 

bidang teknis maupun yang sifatnya administrasi termasuk yang 

menyangkut masalah pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan 
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lebih profesional serta terpelihara kemampuan teknisnya melalui 

berbagai penyelengaraan workshop maupun seminar. 

 

1.7 Validasi/ verifikasi software Balai Kalibrasi 

Dalam upaya pengendalian dokumen elektronik sebagai salah 

satu bentuk penjaminan Mutu Balai Kalibrasi yang mengambil istilah 

“Validasi software Kalibrasi” adalah penghitungan dan pemindahan 

data melalui pengecekan yang sesuai menurut cara yang sistematis 

dengan materi yang dicek dimulai dari IK, CMC, sertifikasi standar, 

formulir kerja atau blanko kerja, perhitungan software Kalibrasi 

sampai kepada perhitungan manual sebagai satu kesatuan dokumen 

elektronik dan dilakukan oleh tim validasi untuk menjamin 

keberterimaan dan keabsahan sertifikat Kalibrasi yang dihasilkan. 

Hal ini sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 yaitu bahwa 

perhitungan dan pemindahan data harus melalui pengecekan yang 

sesuai menurut ke arah sistematis dengan komputer dan peralatan 

otomatis di pelihara untuk memastikan kelayakan fungsinya. 

Kegiatan validasi software dilaksanakan pada tanggal 25 

Februari 2021 bertempat di Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi 

dan Pengendalian Mutu.  

 
Gambar 19. Verifikasi Software Balai Kalibrasi 

 

1.8 Uji banding antar laboratorium kalibrasi 

Berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017, klausul 7.7 mengenai 

jaminan mutu hasil, maka Balai Kalibrasi harus bepartisipasi dalam uji 

banding antar laboratorium Kalibrasi yang dikelola oleh KAN dan/atau 

institusi lain yang mempuyai reputasi baik dalam pengelolaan 
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program uji banding antar laboratorium Kalibrasi . 

Kegiatan uji antar laboratorium Kalibrasi yang diadakan KAN 

akan menggunakan hasil dari laboratorium peserta Uji Banding Antar 

Laboratorium Kalibrasi (UBLK) tingkat nasional/regional/ internasional 

dan/atau uji banding antara laboratorium sebagai pertimbangan untuk 

tiap keputusan yang berhubungan dengan status akreditasi 

laboratorium Kalibrasi. 

Kegiatan uji antar laboratorium Kalibrasi, untuk torque wrench 

dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Maret 2021 di Bandung, tanggal 

31 Agustus – 2 September 2021 di Bandung dan 1 - 3 September 

2021 di Tangerang .  

 

1.9 Diseminasi 
 

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang 

direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Dalam hal ini, diseminasi 

disampaikan oleh petugas kalibrasi besaran massa. Diseminasi 

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021. 

 
1.10 Kaji ulang manajemen laboratorium kalibrasi 

Sebagai Laboratorium Kalibrasi yang sudah mendapatkan 

akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Balai Kalibrasi 

memperoleh identitas akreditasi LK-008-IDN yang belaku hingga Juni 

2017. Sesuai dengan sistem manajeman mutu yang diadopsi dari 

SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 8.9 sebagai acuan persyaratan 

kompetensi laboratorium Kalibrasi. 

Kaji Ulang Manajemen adalah pertemuan antar tingkat 

manajemen dengan manajemen puncak guna membahas 

perkembangan yang ada dilapangan sekaligus evaluasi penerapan 

sistem mutu, berdasarkan masukan informasi dari hasil audit mutu 

laboratorium baik internal maupun eksternal, pengaduan pelanggan, 

perubahan organisasi, kaji ulang dokumen, pencapaian target 

sasaran mutu, ataupun adanya ide-ide masukan dari staf yang 

konstuktif untuk penyempurnaan (improvement) sistem. Sehingga 

nantinya dapat dihasilkan solusi terbaik berupa langka-langka yang 

positif dan produktif untuk penyempurnaan mutu laboratorium guna 
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mencapai pelayanan jasa yang optimal, efisien dan efektif serta 

mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Kegiatan Kaji Ulang Manajemen tahun 2021 dilaksanakan pada 

tanggal 22 November 2021 (secara online). 

Pada tahun 2021, Balai Kalibrasi berhasil menambah ruang 

lingkup menjadi 2 ruang ruang lingkup yaitu : 

1. Outside micrometer 25~50 mm  

2. Clamp meter AC/DC pada f 50Hz. 

Adapun akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional-

Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) adalah : 

 

 
Gambar 20.  Sertifikat Akreditasi 
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B. Kinerja Anggaran 

Anggaran Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu tahun 2021 sebesar Rp. 

5.637.400.000,- (setelah penghematan anggaran). Secara rinci, anggaran dan realisasinya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 9  Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Kalibrasi  

Direktorat Standalitu Tahun 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada tahun 2021, Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu mendapat 

alokasi anggaran sebesar Rp. 5.637.400.000,- (setelah 

penghematan anggaran) mengalami kenaikan sebesar 21,42 % 

dibandingkan tahun 2020 dimana Balai Kalibrasi Direktorat 

Standalitu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.429.605.000,- 

(setelah penghematan anggaran). Kenaikan anggaran dalam rangka 

meningkatkan mutu dan efektivitas dalam penggunaan anggaran 

untuk mencapai sasaran strategis Balai Kalibrasi Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian 

Perdagangan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel pagu dan realisasi anggaran tahun 2021 di atas, 

penyerapan anggaran Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu yaitu 

sebesar 78,56%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan 

pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan 

dengan cukup baik. Terdapat sisa anggaran sebesar 21,44 % yang 

merupakan kebijakan penghematan anggaran dan penerimaan 

negara bukan pajak (PNBP) yang dibawah target, terdapat 

beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, namun demikian 

tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja.  

 
 

 

Berdasarkan penggunaan anggaran menurut pencapaian indikator 

Unit 
Organisasi 

 Realisasi s/d 31 Desember 2021 (dalam Rupiah) 

Pagu Awal Pagu 
Penghematan 

Realisasi % Sisa % 

Balai 
Kalibrasi  6.037.400.000 5.637.400.000 4.428.750.851 78,56 1.208.649.149 21,44 

Alokasi 
Anggaran 
Balai Kalibrasi 
Tahun 2021 

Realisasi 
Anggaran 
Menurut Unit 
Organisasi 
Tahun 2021 

Realisasi 
Anggaran Menurut 
Perjanjian Kinerja 
dan Sasaran 
Tahun 2021 
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kinerja, Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu pada tahun 2021 

mengalokasikan sebagian anggarannya dalam pelaksanaan 

peningkatan pelayanan kalibrasi yang mempunyai anggaran 

sebesar Rp. 5.637.400.000,- (setelah penghematan anggaran). 

Secara rinci, penggunaan anggaran menurut Perjanjian kinerja 

dapat dilihat pada  tabel di bawah ini :  

 

Tabel 10 Realisasi Anggaran Menurut Perjanjian Kinerja dan Sasaran Strategis 

No Sasaran Output Pagu Anggaran 
Pagu Anggaran 

Setelah 
Penghematan 

Realisasi 

% 
Realisasi 
(Setelah 

Penghematan
) 

1 Layanan 
Kalibrasi  

Jumlah Sertifikat 
yang Diterbitkan 

3.682.082.000 947.082.000 548.847.223 57,95 

2 Pengembangan 
Ruang Lingkup 
Pelayanan 
Kalibrasi 

Jumlah 
Kemampuan 
Kalibrasi Baru 

2.078.920.000 1.800.699.000 
 

952.253.216 52,88 

3  Layanan sarana 
dan prasarana 
internal 

790.507.000 618.955.000 618.943.400 99.99 

4  Layanan 
dukungan 
manajemen 
satker 

130.676.000 28.222.000 120.000 0,43 

5  Layanan 
perkantoran 

1.478.815.00 1.034.647.000 1.002.887.958 96,93 

 Berdasarkan penggunaan anggaran menurut pencapaian program, Balai 

Kalibrasi Direktorat Standalitu mengalokasikan anggarannya untuk 

program peningkatan perlindungan konsumen mempunyai anggaran 

sebesar Rp. 5.637.400.000,- (setelah penghematan anggaran). Secara 

rinci, penggunaan anggaran ini dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

 

Tabel 11  Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2021 

No. Program 

Realisasi s/d 31 Desember 2021 (dalam 
Rupiah) 

Pagu 
Penghematan Realisasi % 

1. Peningkatan Perlindungan Konsumen 5.637.400.000 4.428.750.851 78,56 

Realisasi 
Anggaran 
Menurut 
Program 
Tahun 2021 
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Berdasarkan penggunaan anggaran menurut pencapaian 

kegiatan, Balai Kalibrasi Direktorat Standalitu mengalokasikan 

anggarannya untuk program peningkatan perlindungan konsumen 

mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.637.400.000,- (setelah 

penghematan anggaran). Secara rinci, penggunaan anggaran ini 

dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

 

Tabel 12  Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan Tahun 2021 

No Output Kegiatan  
Pagu Anggaran 

Setelah 
Penghematan 

Realisasi 

% 
Realisasi 
(Setelah 

Penghematan
) 

1 Jumlah Sertifikat 
yang Diterbitkan 

Konsultasi Teknis 
Kalibrasi  

198.000.000 
 

8.776.614 4,43 

  Witness dalam 
rangka 
penegakan 
integritas 

19.800.000 
 

11.082.000 5,60 

  Operasional 
Pelayanan 
Kalibrasi 

618.596.000 528.988.609 85,51 

  Promosi/Publikasi 18.596.000 18.590.000 99,97 
  Pertemuan 

dengan 
Pelanggan 

110.686.00 0 0 

2 Jumlah 
Kemampuan 
Kalibrasi Baru 

Audit Internal 
Sistem Mutu 

20.000 
 

20.000 100,00 

  Survailen 
Laboratorium 

62.900.000 4.769.960 7,58 

  Uji Komparasi 
Balai Kalibrasi 

20.000 
 

20.000 100,00 

  Kalibrasi Ulang 
Peralatan Standar 

364.599.000 307.913.000 84,45 

  Kaji Ulang 
Dokumen Mutu 

20.000 
 

20.000 100,00 

  Sosialisasi 
Dokumen Mutu 

20.000 
 

20.000 100,00 

  Pelatihan Teknis 
dan Non Teknis 

590.835.000 360.677.656 61,04 

  Seminar Teknis 
Balai Kalibrasi 

12.600.000 
 

12.582.775 99,86 

Realisasi 
Anggaran 
Menurut 
Kegiatan 
Tahun 2021 
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  Validasi Software 
Balai Kalibrasi 

20.000 
 

20.000 100,00 

  Uji Banding 
Laboratorium 
Kalibrasi 

62.692.000 16.865.600 26,90 

  Diseminasi 2.800.000 0 0 

  Kaji Ulang 
Manajemen 

5.252.000 
 

3.640.000 69,31 

3 Layanan sarana 
dan prasarana 
internal 

Pengadaan 
perangkat 
pengolah data 
dan komunikasi 

158.955.000 158.943.400 99,95 

  Pengadaan 
fasilitas 
perkantoran 

460.000.000 460.000.000 100,00 

4 Layanan dukungan 
majemen satker 

Penyusunan 
rencana program 
dan rencana 
anggaran 

40.000 
 

40.000 100,00 

  Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi 

40.000 
 

40.000 100,00 

  Pengelolaan 
keuangan dan 
perbendaharaan 

28.122.000 
 

20.000 0,07 

  Pengelolaan 
kepegawaian 

20.000 
 

20.000 100,00 

5 Layanan 
perkantoran 

Honorarium 
satuan kerja 

175.440.000 174.960.000 99,95 

  Operasional 
perkantoran dan 
pimpinan 

479.976.000 466.478.748 96,92 

  Pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 

119.906.000 118.423.672 98,92 

  Layanan daya 
dan jasa 

69.000.000 67.259.672 94,82 
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BAB IV. PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan media pertanggungjawaban 

yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi 

Pemerintah, yang diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang capaian kinerja. LAKIN Balai Kalibrasi Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu merupakan wujud 

transparasi dan akuntabilitas. Direktorat Standardisasi dan 

Pengendalian Mutu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang 

mencakup program pendukung ataupun berkaitan dengan teknis 

pembangunan di bidang perdagangan. 

Penyusunan LAKIN Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan 

Pengendalian Mutu Tahun 2021 ini adalah bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan mengacu 

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Perdagangan. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIN Balai 

Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

merupakan sarana review kinerja bagi seluruh unit kerja di 

lingkungan Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan 

Pengendalian Mutu Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen 

dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, dan diharapkan 

dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam 

penilaian kualitas kinerja dan pengambilan keputusan serta 

berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang. 

Penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan Perjanjian kinerja 

yang direncanakan, serta yang telah mendapat alokasi anggaran 

Tahun 2021, secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar 

dan baik. Berdasarkan Perjanjian kinerja, telah ditetapkan 2 (dua) 

indikator kinerja. Dari hasil analisa dan pengukuran dan capaian 

PENUTUP	
 
4	

Balai Kalibrasi 
sangat baik 
dalam 
mencapai 
sasaran 
Perjanjian 
kinerja tahun 
2021 
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kinerja yang diulas pada Bab III, Balai Kalibrasi Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu sangat baik dalam 

mencapai sasaran yang dimaksud berdasarkan tugas pokok, 

fungsi dan misi yang diemban oleh Balai Kalibrasi Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Hal tersebut 

dipresentasikan melalui hasil yang dicapai dalam hitungan rata-

rata telah memenuhi perkiraan target sasaran, dengan nilai rata-

rata 95,68 %. 

1. Kalibrasi alat standar Balai Kalibrasi ke Laboratorium Standar 

Nasional Satuan Ukuran – Badan Standardisasi Nasional 

(SNSU-BSN) yang membutuhkan waktu cukup lama.  

2. Rusaknya beberapa alat standard dan atau pemeliharaan 

alat standar laboratorium maupun penunjang. 

  

 1. Adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan 

Kalibrasi sehingga mempercepat proses pelayanan kalibrasi. 

2.  Tersedianya Sumber Daya Manusia  Fungsional Penguji Mutu    

Barang Balai Kalibrasi yang kompeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan 

hasil penilaian kualitas kinerja agar kedepan lebih ditingkatkan  

atau  dapat memenuhi  target, yakni:  

1. Memberikan konsultasi teknis tentang pentingnya kalibrasi 

dalam rangka perlindungan konsumen. 

2. Menambah peralatan standar kalibrasi.  

 

Terselesaikannya dokumen LAKIN Balai Kalibrasi Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah 

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah berkat kerjasama dari berbagai pihak terkait dengan 

penyusunan laporan ini.  

 Hasil evaluasi yang tertuang didalam LAKIN tercantum kinerja 

Permasalahan 
yang dihadapi 

Potensi / 
keunggulan 

Rekomendasi 
perbaikan 
kualitas kinerja 
Balai Kalibrasi 
tahun 2021 

Penutup 
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kegiatan yang secara umum telah memperoleh keberhasilan 

dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

kinerja.  

Demikian LAKIN Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan 

Pengendalian Mutu ini disusun, dengan harapan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik untuk 

penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan 

maupun untuk penetapan kebijakan, khususnya yang terkait 

dengan tugas-tugas Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan 

Pengendalian Mutu dimasa mendatang. 
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 
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Lampiran 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 

No Sasaran Output Pagu Anggaran 
Pagu Anggaran 

Setelah 
Penghematan 

Realisasi 
% 

Realisasi 
(Setelah 

Penghematan) 
1 Layanan Kalibrasi  Jumlah Sertifikat 

yang Diterbitkan 
3.682.082.000 947.082.000 548.847.223 57,95 

2 Pengembangan 
Ruang Lingkup 
Pelayanan 
Kalibrasi 

Jumlah 
Kemampuan 
Kalibrasi Baru 

2.078.920.000 1.800.699.000 
 

952.253.216 52,88 

3  Layanan sarana 
dan prasarana 
internal 

790.507.000 618.955.000 618.943.400 99.99 

4  Layanan 
dukungan 
manajemen 
satker 

130.676.000 28.222.000 120.000 0,43 

5  Layanan 
perkantoran 

1.478.815.00 1.034.647.000 1.002.887.958 96,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


