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Sambutan 
Kepala BSN

Integrasi ekonomi negara-negara dalam satu kawasan 

(regional) telah menjadi pilihan menghadapi globalisasi 

dan liberalisasi ekonomi global. Di ASEAN integrasi 

ekonomi kawasan diwujudkan untuk menjadikan ASEAN 

menjadi  kawasan ekonomi yang kompetitif, menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang seimbang, serta mengakselerasi 

integrasi ekonomi regional ke ekonomi global.

BSN

Prof. Dr. Bambang Prasetya MSc.

Awal tahun 2016 merupakan 
fase penting bagi negara-negara 
anggota ASEAN, termasuk 
Indonesia. Saat itu menjadi titik 
awal berlangsungnya regionalisasi 
ekonomi di kawasan ASEAN yang 
dinyatakan dalam bentuk ASEAN 
Economic Community (AEC) 
atau yang juga dikenal dengan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  
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BSN

Mulainya era liberalisasi dan integrasi perdagangan di kawasan ASEAN

Evolusi globalisasi dan regionalisasi perdagangan di suatu kawasan semakin menjadi bagian tak 

terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia.  Awal tahun 2016 merupakan fase penting 

bagi negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Saat itu menjadi titik awal berlangsungnya 

regionalisasi ekonomi di kawasan ASEAN yang dinyatakan dalam bentuk ASEAN Economic 

Community (AEC) atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA akan 

menandai kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal yang memungkinkan arus lalu lintas barang, jasa, 

investasi, modal, dan tenaga kerja mengalir secara bebas tanpa hambatan perdagangan di antara 

negara anggota ASEAN. 

Sebagai konsekuensi pemberlakuan MEA, perdagangan antara anggota ASEAN di kawasan ASEAN 

akan berlangsung semakin transparan dan terbuka dengan menyediakan peluang mengakses pasar 

yang lebih luas ke negara-negara lain. Dapat dipastikan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal akan 

ditandai dengan iklim persaingan yang sangat ketat, dimana setiap pelaku usaha harus bersaing 

tidak hanya dengan sesama pelaku usaha domestik tetapi juga dengan pelaku usaha dari negara 

lain, baik di pasar dalam negeri maupun pasar regional. 

Standardisasi sebagai instrumen strategis perdagangan

Kondisi ini mau tidak mau mengharuskan setiap pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan 

menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar dapat 

bertahan dan memenangkan persaingan. Dalam liberalisasi dan integrasi perdagangan,  standardisasi 

telah menempati posisi yang strategis sebagai instrumen penting untuk memperlancar arus 

perdagangan.

Untuk menghindari penggunaan standardisasi sebagai hambatan dalam perdagangan regional, telah 

ada kesepakatan untuk menyelaraskan standar nasional masing-masing anggota dengan standar 

internasional, termasuk penilaian kesesuaian terhadap penerapan standar untuk memudahkan 

tercapainya saling pengakuan kegiatan standardisasi. Dalam persiapan menuju integrasi ASEAN 

2015, harmonisasi standar dan penilaian kesesuaian menjadi batu ujian di antara negara-negara 

anggota ASEAN untuk menjadikan pelaksanaan MEA bergulir secara lancar dan dapat mencapai 

sasaran serta manfaat yang diharapkan. Sepanjang tahun 2013, Badan Standardisasi Nasional 

(BSN) telah berpatisipasi aktif di bidang harmoniasasi standar dan penilaian kesesuaian dengan 

memperhatikan segenap kepentingan nasional.

Standardisasi juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Melalui 

standardisasi, ditetapkan spesifikasi teknis dan penilaian kesesuaian untuk pengujian terhadap 

spesifikasi tersebut. Spesifikasi teknis dan penilaian kesesuaian tersebut digunakan secara konsisten 

sebagai pedoman dalam memastikan dihasilkannya produk yang memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan. Dengan berpedoman pada spesifikasi dan 

penilaian kesesuaian tersebut, produk yang dihasilkan menjadi lebih efisien sekaligus memiliki 

keberterimaan yang luas. Dengan demikian, standar dan penilaian kesesuaian pun berperan penting 

dalam meningkatkan daya saing produk tidak hanya di pasar domestik tetapi juga regional atau 

bahkan internasional. 
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Globalisasi dan regionalisasi perdagangan di suatu kawasan membuka kesempatan bagi konsumen 

akan tersedianya pilihan produk yang lebih luas baik produk dalam negeri maupun impor. Namun, 

konsumen memiliki kepentingan sosial terhadap produk yang akan dikonsumsinya baik dari sisi 

kesehatan, keamanan, maupun produk yang tidak merusak lingkungan. Harus diakui, produk 

yang diperdagangkan tidak semua diproduksi dengan memenuhi persyaratan sehingga berisiko 

membahayakan keselamatan dan keamanan konsumen maupun lingkungan. Di sini, standardisasi 

berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya bagi produk 

yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Visi Standardisasi Nasional 2015-2025

Globalisasi perdagangan yang terus berlangsung, di satu sisi akan memposisikan situasi perdagangan 

di antara bangsa-bangsa semakin dinamis dan kompleks, dan di sisi lain kian menempatkan 

standardisasi untuk memainkan peranan penting sebagai instrumen perdagangan. Dinamika dan 

kompleksitas tersebut memberi pengaruh yang dramatis terhadap kegiatan standardisasi. Menjadi 

tantangan bagi lembaga pengembang standar di manapun, termasuk BSN, untuk menjalankan arah 

pengembangan standardisasi yang selaras dengan dinamika perdagangan bebas serta mampu 

merespon secara memadai kompleksitas yang terkandung di dalamnya. 

Selanjutnya, mengemuka tantangan di bidang pengembangan standardisasi, yaitu: menguatkan 

sistem standardisasi nasional yang dapat melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan segenap 

bangsa, dan memberikan perlindungan kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah tanah air, 

serta untuk memastikan daya saing produk yang diperlukan untuk membentuk kepercayaan di pasar 

domestik, regional maupun global. Dengan kata lain, pengembangan standardisasi harus diarahkan 

untuk menarik manfaat dalam pelaksanaan perdagangan global sebaga instrumen pendukung 

perdagangan yang kompetitif, aman, efisien, efektif dan mencerminkan kebutuhan serta harapan 

masyarakat

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, pada akhir tahun 2013, BSN telah merumuskan Visi 

Standardisasi Nasional 2015-2025. Visi tersebut bermuara pada cita-cita “mewujudkan sistem 

standardisasi nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa 

Indonesia”. Untuk mewujudkan visi Standardisasi Nasional 2015-2025, pengembangan standardisasi 

nasional harus mampu merealisasikan 5 (lima) misi Standardisasi Nasional secara tuntas, yang 

mencakup:

a.  Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan 

masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

b. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk 

nasional di pasar domestik.

c. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar 

global.

d. Terwujudnya sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional.

e. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk 

nasional.
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Penguatan sistem penerapan standar

Penguatan penelitian dan kerja sama standardisasi (mutu)

Penguatan infrastruktur Standardisasi (mutu) Nasional 

Penguatan budaya standar berbasis sistem informasi dan 
kompetensi standardisasi (mutu) nasional

Penguatan Kebijakan Standardisasi (mutu) Nasional: 
dasar hukum dan peraturan perundang-undangan

Penguatan Sistem 
Pengembangan SNI

Penguatan Sistem 
Akreditasi dan Penilaian 

Kesesuaian

Penguatan Sistem 
Pengelolaan Standar 

Nasional Satuan Ukuran

Melindungi 
kepentingan 
publik dan 
lingkungan

Membuka akses  
produk domestik 
ke pasar global

Menciptakan 
keunggulan 
kompetitif

Meningkatkan 
kepercayaan 

produk nasional  
pasar domestik 

Platform bagi 
inovasi

Mendukung daya saing 
dan kualitas hidup bangsa

8 (delapan) 
program 
pengembangan 
standardisasi 
nasional 
2015-2025

5 (lima) misi 
pengembangan 
standardisasi 
nasional 
2015-2025

Visi 2025 
pengembangan 
standardisasi 
nasional

Visi Standardisasi Nasional 2015-2025
Visi 2025 bertujuan menguatkan 

sistem standardisasi nasional 

yang dapat melindungi 

keamanan, keselamatan dan 

kesehatan segenap bangsa, 

dan melindungi kelestarian 

lingkungan hidup di tanah air, 

serta untuk memastikan daya 

saing produk yang diperlukan 

untuk membentuk kepercayaan 

di pasar domestik, regional 

maupun global.

Visi dan Misi Standardisasi Nasional 2015-2025 merupakan titik awal yang akan menuntun arah 

program pengembangan sistem standardisasi nasional dalam menghadapi dinamika perdagangan 

bebas di tingkat regional maupun global. Hal ini menjadi basis dan pilar untuk memperkuat dan 

meningkatkan daya saing nasional, sehingga Indonesia mampu melindungi masyarakat, lingkungan 

hidup, pasar domestik dari serbuan arus barang dan jasa dari negara lain, dan sekaligus mampu 

membangun basis produksi komoditi yang dapat mendominasi pasar domestik, regional maupun 

global. 
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Organisasi BSN

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang 

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

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 

2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan 

dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan 

Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan 

pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. 

Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran 

dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas 

memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.
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Struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional

KEPALA BSN
DEPUTI BIDANG 

PENELITIAN & KERJASAMA 
STANDARDISASI 

DEPUTI BIDANG 
INFORMASI & PEMASYARAKATAN 

STANDARDISASI

KEPALA BSN

SEKRETARIAT
UTAMA

BIRO HUKUM, 
ORGANISASI & 

HUMAS

BIRO PERENCANAAN 
KEUANGAN & TATA 

USAHA

INSPEKTORAT

SEKRETARIAT 
KORPRI

DEPUTI BIDANG 
PENERAPAN STANDAR & 

AKREDITASI

PUSAT PENELITIAN & 
PENGEMBANGAN 
STANDARDISASI

PUSAT SISTEM 
PENERAPAN STANDAR

PUSAT INFORMASI & 
DOKUMENTASI STANDARDISASI

PUSAT PERUMUSAN 
STANDAR

PUSAT AKREDITASI 
LEMBAGA SERTIFIKASI

PUSAT AKREDITASI 
LABORATORIUM & LEMBAGA 

INSPEKSI

PUSAT PENDIDIKAN & 
PEMASYARAKATAN 

STANDARDISASI

PUSAT KERJASAMA 
STANDARDISASI

Untuk menjalankan tugas pengembangan dan pembinaan standardisasi, saat ini struktur organisasi 

BSN terdiri dari:

a. Kepala BSN.

b. Sekretariat Utama BSN

c. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi.

d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi.

e. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Kepala BSN

BSN dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan berkedudukan serta bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kepala BSN merupakan pimpinan tertinggi 

organisasi dan bertanggung jawab pada pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional. 

Tugas Kepala BSN adalah:

•	 Memimpin	BSN	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

•	 Menyiapkan	kebijakan	nasional	dan	kebijakan	umum	sesuai	tugas	BSN.

•	 Menetapkan	kebijakan	teknis	pelaksanaan	tugas	BSN	yang	menjadi	tanggung	jawabnya.

•	 Membina	dan	melaksanakan	kerjasama	dengan	instansi	dan	organisasi	lain.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BSN secara struktural dibantu oleh seorang Sekretaris Utama 

dan tiga Deputi yang membawahi bidang meliputi: (1) Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, (2) 

Penerapan Standar dan Akreditasi, dan (3) Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi. Di samping 

itu, Kepala BSN juga dibantu oleh Kepala Inspektorat dan Sekretariat Unit Nasional Korpri BSN.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan 

tugas di lingkungan BSN. Sekretariat Unit Nasional Korpri BSN mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI.

 

Untuk memastikan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi berjalan sesuai 

dengan	tujuan	yang	ditetapkan,	Kepala	BSN	dibantu	oleh	Komisi	Manajemen	Teknis	Pengembangan	

Standar	 dan	 Komisi	 Manajemen	 Teknis	 Penilaian	 Kesesuaian.	 Kedua	 Komisi	 Manajemen	 Teknis	

merupakan lembaga non struktural sebagai unsur fungsi BSN sebagai National Standard Body dan 

mempunyai tugas memberikan pertimbangan, rekomendasi dan saran kepada Kepala BSN dalam 

rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendorong pengembangan SNI dan meningkatkan 

keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional. 

Sekretariat Utama BSN 

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian 

administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN. Sekretaris Utama membawahi Biro Perencanaan, 

Keuangan dan Tata Usaha serta Biro Hukum, Organisasi dan Humas.

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan 

kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan 

tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara.

Biro Hukum, Organisasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan 

hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan 

hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, 

urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan 

laporan.

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi 

Deputi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan 

pengembangan, perumusan standar, serta kerjasama di bidang standardisasi. Deputi Bidang 

Penelitian dan Kerjasama Standardisasi membawahi Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Standardisasi, Pusat Perumusan Standar, serta Pusat Kerjasama Standardisasi.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian 

dan pengembangan  standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, 

informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi.
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Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, 

pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem 

perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di 

bidang metrologi teknik, standar dan evaluasi uji dan kualitas, dan pemberian tanggapan terhadap 

konsep standar baik bilateral, regional maupun internasional.

Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, 

pembinaan, koordinasi, program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama 

teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan 

lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. 

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi 

Deputi ini bertugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi. 

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi membawahi Pusat Sistem Penerapan Standar, 

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, serta Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Pusat Sistem Penerapan Standar bertugas dalam penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, 

koordinasi program dan penyusunan rencana sistem pemberlakuan standar dan penanganan 

pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan 

kebijakan, pembinaan koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan 

sertifikasi di bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya, 

serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara 

bilateral, regional dan internasional.

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi bertugas melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium penguji, akreditasi 

laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi 

Deputi ini bertugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi 

serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan 

Standardisasi membawahi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Pusat Informasi 

dan Dokumentasi Standardisasi.

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi bertugas melaksanakan penyiapan rumusan 

kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang informasi dan 

dokumentasi mengenai standardisasi.

Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi bertugas melaksanakan penyiapan rumusan 

kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan 

pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu. 
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Prof. Dr. Bambang Prasetya, MSc. 
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Drs. Suprapto, MPS 
Deputi Bidang 
Penerapan Standar 
dan Akreditasi

Drs. Yoes Usman Suhendar 
Sekretaris Utama BSN

Dra. Dewi Odjar Ratna 
Komala, MM 
Deputi Bidang Infor-
masi dan Pendidikan 
Standardisasi

Ir. Tengku Abdul Rachman 
Hanafiah Deputi Bidang 

Penelitian dan Kerjasama 
Standardisasi
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Ir. Budi Rahardjo, MM 
Kepala Biro Hukum, 
Organisasi dan Humas

Ir. Nasrudin Irawan, 
MEnvStud 
Kepala Inspektorat

Ir. Abdul Kadir Jailani
Kepala Biro 
Perencanaan, Keuangan 
dan Rumah Tangga

Amir Muchtar, SE
Kepala Sekretariat 
UNITNAS KORPRI BSN

Ir. Erniningsih 
Kepala Pusat Kerjasama 
Standardisasi

Ir. I Nyoman 
Supriyatna, MSc 
Kepala Pusat 
Perumusan Standar

Ir. Juliantino, MM
Kepala Pusat Penelitian 
dan Pengembangan 
Standardisasi

Drs.Dede Erawan, MSc 
Kepala Pusat Akreditasi 
Laboratorium dan 
Lembaga Inspeksi

Konny Sagala, S.Si 
Kepala Pusat Akreditasi 
Lembaga Sertifikasi

Drs. Kukuh Syaefudin 
Achmad,  MSc 
Kepala Pusat Sistem 
Penerapan Standar

Ir. Abdul Rahman 
Saleh, MSc 
Kepala Pusat Informasi 
dan Dokumentasi

Ir. Metrawinda Tunus, MSc 
Kepala Pusat Pendidikan 
dan Pemasyarakatan 
Standardisasi
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Profil BSN
Sampai dengan 31 Desember 2013 BSN memiliki 

personel sebanyak 277 orang, terdiri dari 257 orang 
PNS, serta 20 pegawai kontrak. Pada tahun 2013 

sesuai surat Kementerian Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi RB No: 179 Tahun 

2013, tanggal 21 Agustus 2013, BSN diijinkan untuk 
menerima pegawai sebanyak 79 orang untuk 

mendukung pelaksanaan operasional organisasi.
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Pertanian dan 
teknologi pangan

17%

Konstruksi
9%

Elektronik, 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi

3%

Teknologi 
perekayasaan

18%

Umum, 
infrastruktur 
dan ilmu 
pengetahuan

6%Kesehatan, 
keselamatan 
dan lingkungan

9%

Teknologi 
bahan

29%

Teknologi 
khusus

2%
Transportasi dan 
distribusi pangan

7%

Laboratorium 
Kalibrasi

Laboratorium 
Medik

Lembaga Inspeksi

LS Produk

LS Sistem 
Manajemen 
Mutu 

Laboratorium Pengujian
764 institusi

146 institusi

31 institusi

30 institusi

30 institusi 38 institusi

LS Sistem Manajemen 
Lingkungan

13 institusi
LS Personel

5 institusi
LS HACCP

7 institusi

Lembaga Penilaian 
Pengelolaan Hutam 
Produksi Lestari

14 institusi

LS Sistem manajemen 
Keamanan Pangan

8 institusi

LS Verifikasi Legalitas 
Kayu

12 institusi

LS Ekolabel
2 institusi

LS Pangan Organik
8 institusi

Total SNI:
7,804 
(Desember 2013)

Total Lembaga Penilaian 
Kesesuaian:
1,108 
(Oktober 2013)
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Sumber Daya Manusia BSN Menurut Unit Kerja

Eselon I

Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Sekretariat Kopri

Pusat Perumusan Standar

Pusat Kerjasama Standardisasi

Pusat Sistem Penerapan Standar

Inspektorat 6 orang

18 orang

28 orang

27 orang

17 orang

17 orang

20 orang

15 orang

19 orang

1 orang

26 orang

5 orang

60 orang

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Standardisasi

Pusat Akreditasi Laboratorium 
dan Lembaga Inspeksi 

Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Standardisasi

Pusat Pendidikan dan 
Pemasyarakatan Standardisasi

Biro Perencanaan, Keuangan dan 
Tata Usaha

Pegawai BSN Menurut Golongan

Pegawai BSN Menurut Jenjang Pendidikan

5



Ringkasan Neraca BSN per 31 Desember 2013

URAIAN per 31 Desember 2013

ASET

     Aset Lancar  5.552.790.235 

     Aset Tetap  11.850.845.632 

     Piutang Jk Panjang 	-			

     Aset Lainnya  1.811.913.438 

Jumlah Aset  19.215.549.305 

KEWAJIBAN

     Kewajiban Jk Pendek  4.999.588.794 

Jumlah Kewajiban  4.999.588.794 

EKUITAS DANA

     Ekuitas Dana Lancar  553.201.441 

     Ekuitas Dana Investasi  13.662.759.070 

Jumlah Ekuitas Dana  14.215.960.511 

Jumlah Kewajiban & Ekuitas  19.215.549.305 
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Berdasarkan	 DIPA	 Nomor	 DIPA-084.01.1.613104/2013	 tanggal	 5	 Desember	 2012,	 pagu	

anggaran BSN sebesar Rp. 98.544.067.000 tetapi mengalami perubahan dikarenakan BSN 

mendapatkan reward sebesar Rp. 3.085.000 sehingga terakhir pagu anggaran BSN Tahun 2013 

menjadi Rp. 98.547.152.000. Dari pagu anggaran BSN tahun 2013 tersebut telah direalisasikan 

sebesar Rp. 89.046.226.771 atau sebesar 90,36%. 

Dibandingkan tahun 2012, pagu anggaran BSN tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 

33% atau Rp. 24.289.722.000, di mana pagu anggaran BSN tahun 2012 adalah sebesar Rp. 

74.257.430.000 dan diserap sebesar Rp. 72.276.396.732 atau sebesar 97,33%. 

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2012 - 2013

2012 2013

10.000.000.000

40.000.000.000

20.000.000.000

50.000.000.000

70.000.000.000

90.000.000.000

30.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran



Kode Uraian Program Anggaran Real. T.A. 2013
% 

Realisasi

04.10.001 Program Dukungan 
Manajemen	dan	Pelak-
sanaan Tugas Teknis 
Lainnya

 41.729.852.000  37.732.239.341 90,42

04.10.002 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur BSN

 2.650.000.000  2.583.141.000 97,48

04.10.006 Program Pengem-
bangan Standardisasi 
Nasional

 54.167.300.000  48.730.846.430 89,96

Jumlah Belanja  98.547.152.000  89.046.226.771 90,36

Sampai	Dengan	Tahun	2013	Penghargaan		-	Penghargaan	yang	diperoleh	BSN	antara	lain.

1.  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).atas Laporan 

Keuangan	BSN	TA.	2009		s.d-	2014	.	

2.  Penilaian  “Baik” atas Akuntabilitas Kinerja BSN yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara (Kemenpan – RB).

3.  Pengelolaan Keuangan Terbaik 1 (satu) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. 

Sementara itu dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi yang efektif dilingkungan Badan Standardisasi 

Nasional, telah ditetapkan Nilai Dasar yang harus dijalankan yaitu :

a)	 Integritas	yaitu	kemampuan	untuk	mewujudkan	hal	yang	 telah	disanggupi	karena	SDM	BSN	

menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang BSN ditentukan oleh kemampuan 

personelnya dalam mewujudkan apa saja yang mereka sanggupi bagi berbagai pemangku 

kepentingan.

b) Kejujuran yaitu untuk mengatakan sesuatu sebagaimana adanya karena kejujuran merupakan 

pondasi dalam menjalankan bisnis dibidang penyediaan Informasi (trustwhorty healing 

information) pada era teknologi informasi ini.

c) Kecepatan yaitu kemampuan untuk merespon dengan cepat setiap perubahan karena 

kecepatan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi.

d) Keterbukaan yaitukemampuan untuk menerima hal baru dan/atau yang berbeda karena 

lingkungan kompetitif menuntut personel BSN untuk melakukan Improvement berkelanjutan 

terhadap proses yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi customer. Keterbukaan atas 

hal yang baru merupakamn prasyarat untuk melakuka improvement berkelanjutan.

e) Teamwork yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama karena masing 

–	masing	SDM	BSN	menyadari	sebagai	mahluk	sosial	akan	mampu	mewujudkan	karya	–	karya	

benar melalui kerjasama.



Publikasi Kelembagaan

Keterbukaan informasi menuntut transparansi dalam segala hal, termasuk kegiatan strategis yang 

dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Oleh karenanya, BSN berupaya untuk terus 

meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi kelembagaan, khususnya melalui media massa 

eletronik, cetak dan on-line. Publikasi kelembagaan dilaksanakan dengan harapan publik akan 

mendapatkan pengertian dan pemahaman yang sama atas seluruh kebijakan dan kegiatan strategis 

yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BSN. Kegiatan publikasi kelembagaan dilaksanakan oleh 

Humas BSN.

Selama tahun 2013, Humas BSN telah melakukan publikasi kelembagaan melalui liputan kegiatan 

BSN yang ditayangkan di web BSN (www.bsn.go.id), menyelenggarakan konferensi pers serta 

membuat siaran pers yang disebarkan ke wartawan atau dikirimkan ke redaksi media massa. 

Kementerian atau Lembaga maupun Pemerintah Daerah juga ikut memberitakan BSN terutama 

mengenai perkembangan penerapan SNI. Berikut ini data jumlah publikasi kelembagaan pada 

tahun 2013 berdasarkan monitoring pemberitaan Humas BSN.

Keterangan
Tahun

2012 2013

Pemberitaan kegiatan BSN 365 447

Klipping berita media massa 740 800





Perumusan Standar

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000, Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang 

standardisasi. Arah pembinaan dan pengembangan standardisasi tersebut 

tertuju pada penguatan sistem standardisasi nasional, yang terdiri dari standar, 

pengelolaan standar nasional satuan ukuran, dan penilaian kesesuaian, untuk 

menjawab segala tantangan yang dihadapi dari perkembangan globalisasi 

dan regionalisasi perdagangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.

Dewasa ini kedudukan standardisasi sangat strategis sebagai instrumen 

perdagangan antara negara. Lebih lagi dengan akan segera dimulainya 

pelaksanaan pasar tunggal ASEAN dalam bentuk ASEAN Economic 

Community (AEC). Standardisasi menjamin kelancaran perdagangan barang 

dan jasa keluar masuk dari satu negara ke negara lain. Di samping menjadi 

instrumen yang memfasilitasi kelancaran perdagangan bebas, standardisasi 

juga semakin diyakini memberi kontribusi penting dalam meningkatkan daya 

saing sekaligus berperan melindungi pasar domestik dan menjamin keamanan, 

keselamatan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Pengembangan 
standar

Awal tahun 
2016 merupakan ujian bagi 

Indonesia menghadapi regionalisasi ekonomi 
ASEAN dengan dimulainya implementasi ASEAN Economic 

Community (AEC). Realisasi pasar tunggal ASEAN akan menempatkan 
standar dan penilaian kesesuaian sebagai instrumen penting untuk 
memperkuat daya saing sekaligus melindungi pasar domestik dan 

konsumen dari serbuan produk asing yang tidak memenuhi 
persyaratan keamanan, keselamatan dan fungsi 

kelestarian lingkungan hidup.
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Merujuk	pada	arti	penting	dan	peranan	strategis	dari	standardisasi,	selaku	pelaksana	pembinaan	

dan pengembangan standardisasi di tanah air, BSN berkepentingan untuk memfasilitasi penguatan 

di bidang standardisasi. Di tanah air penguatan di bidang standardisasi merupakan tantangan 

besar mengingat sejumlah persoalan, baik menyangkut kesadaran pelaku usaha, kepercayaan 

konsumen, dukungan kebijakan dan program pemerintah di bidang standardisasi. Terlepas dari 

tantangan yang dihadapi, BSN terus berupaya menguatkan kemampuan Indonesia di bidang 

standardisasi. Salah satunya diwujudkan dengan pengembangan standar. 

Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar, hal ini tampak dari 

mayoritas standar diterapkan sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap 

regulasi dalam bentuk penetapan regulasi teknis oleh pemerintah.

Kurangnya kesadaran dan kepercayaan konsumen tentang pentingnya 

standar untuk melindungi kepentingannya, yang tampak dari mayoritas 

konsumen memilih standar karena merek (bagi yang mampu) dan karena 

harga murah (bagi yang kurang mampu).

Kurang tepatnya kebijakan pemerintah dalam penerapan standar, hal 

ini tampak dari titik berat program penerapan standar dilakukan melalui 

pemberlakuan SNI secara wajib dan belum mencakup pemberian informasi 

dan insentif kepada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan pasar yang 

lebih besar, padahal SNI hanya dapat diberlakukan secara wajib dengan 

alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, serta hanya berlaku 

di wilayah teritorial republik Indonesia.

Kurangnya program pembinaan untuk mendorong penerapan standar 

secara sukarela bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaraan 

memproduksi barang yang bermutu sesuai dengan keinginan 

pelanggan.

Tantangan penguatan di bidang 

standardisasi
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Di tahun 2013, BSN telah menetapkan 

421 Standar Nasional Indonesia (SNI) atau 

sebesar 66,72% dari total 631 usulan Program 

Nasional Perumusan Standar (PNPS). PNPS 

merupakan acuan yang ditetapkan BSN 

dalam merumuskan SNI dalam periode waktu 

tertentu.

Dalam pengembangan standar, mutlak 

dijamin keselasaran antara standar yang 

dikembangkan dengan kebutuhan industri/

pelaku usaha, konsumen/masyarakat dan 

perkembangan standar Internasional (ISO/

IEC/CODEX). Untuk memastikan keselarasan 

tersebut, pembahasan dan penetapan PNPS 

dilakukan memperhatikan pertimbangan 

berikut:

-	 Hasil	kaji	ulang/pemeliharaan	SNI.

-	 Kebutuhan	 penyusunan	 regulasi	 teknis	

berbasis SNI.

-	 Kebutuhan	 dukungan	 infrastruktur	

standardisasi khususnya terkait penyediaan 

SNI dalam rangka kebijakan strategis 

nasional.

-	 Perkembangan	 kerjasama	 bilateral	 dan	

regional yang terkait dengan kebutuhan 

pengembangan SNI.

-	 Perkembangan	standardisasi	 internasional	

dari organisasi pengembang standar 

internasional (ISO/IEC/CODEX).

-	 Kajian	 di	 bidang	 standardisasi	 yang	

memiliki prospek penting dalam 

perkembangan perdagangan domestik 

dan internasional dengan memperhatikan 

aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, 

dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Program Nasional 
Perumusan Standar 
(PNPS)

PNPS adalah rencana kegiatan untuk 
merumuskan SNI dalam periode tertentu, yang 
dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua 
pihak yang berkepentingan. Setiap pertengahan 
tahun anggaran, BSN menetapkan Rencana 
PNPS untuk periode satu tahun berikutnya dan 
menyampaikan perencanaan tersebut kepada 
seluruh panitia teknis.

Berdasarkan Rencana PNPS, Panitia Teknis atau 
Sub-Panitia Teknis menyusun dan menetapkan 
usulan PNPS sesuai lingkup tugasnya. Usulan PNPS 
berasal dari Panitia Teknis, namun usulan tersebut 
harus mencakup usulan dari Sub Panitia Teknisnya 
dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Teknis 
atau anggota Sub Panitia Teknis pengusul.

Dalam menyusun usulan PNPS, Panitia Teknis 
atau Sub-Panitia Teknis memperhatikan dan 
menjaring masukan dari berbagai pihak terutama 
pemangku kepentingan, Masyarakat Standardisasi 
Indonesia (MASTAN) dan instansi teknis terkait, serta 
memperhatikan sumber daya dan target waktu 
penyelesaian meliputi:
a)  Waktu untuk penyelesaian perumusan 

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI1, 
RSNI2, RSNI3, RSNI4).

b)  Waktu yang harus disediakan untuk 
mendapatkan tanggapan terhadap RSNI 
dari pihak-pihak yang berkepentingan (jajak 
pendapat/enquiry).

c)  Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan 
konsensus nasional terhadap RSNI (pemungutan 
suara/voting).

d)  Penetapan dan publikasi SNI.

Di tahun 2013, BSN telah menetapkan 421 
Standar Nasional Indonesia (SNI) atau sebesar 
66,72% dari total 631 usulan Program Nasional 

Perumusan Standar (PNPS). 
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-	 Program	pengembangan	standar	internasional	yang	saat	ini	tengah	berjalan	agar	tidak	terjadi	

duplikasi.

-	 Kemampuan	dan	perkembangan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi.

-	 Pelaksanaan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.

Pengembangan	melibatkan	Manajemen	 Teknis	 Pengembangan	 Standar	 (MTPS)	 sebagai	 komisi	

yang membantu Kepala BSN dengan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan 

SNI.	Tugas	MTPS	adalah		memberikan	pertimbangan	dan	saran	kepada	Kepala	BSN	dalam	rangka	

menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan kegiatan Pengembangan 

SNI, agar SNI memberikan manfaat sebesar mungkin bagi pengguna.

Pada dasarnya, pengembangan standar berpusat pada kegiatan perumusan dan penetapan 

SNI. Perumusan dan penetapan SNI dilakukan melalui rangkaian proses atau tahapan yang 

kompleks.	Perumusan	SNI	berlangsung	di	dalam	Panitia	Teknis	atau	Sub-Panitia	Teknis	(PT/SPT)	

Manajemen	Teknis	Perumusan	Standar	(MTPS)	adalah	gugus	tugas	(task-force)	non-

struktural	di	dalam	BSN.	MTPS	mempunyai	tugas	memberikan	pertimbangan	dan	saran	

kepada Kepala BSN untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang memperlancar 

pengelolaan	kegiatan	pengembangan	SNI	sehingga	memberikan	manfaat	yang	seluas-

luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan.  

Pelaksanaan	tugas	MTPS	mencakup:	

1.	 Menyusun	rekomendasi	atas	rancangan	Pedoman	Standardisasi	Nasional	terkait	

pengembangan SNI.

2.	 Membahas	dan	memberi	rekomendasi	usulan	pembentukan	maupun	perubahan	

Panitia	Teknis	(PT)	atau	Sub-Panitia	Teknis	(SPT),	meliputi:	nama,	ruang	lingkup	

berdasarkan International Classification for Standards (ICS), sekretariat, ketua dan 

anggota PT/SPT perumus SNI.

3.		Membahas	dan	merekomendasikan	pembubaran	PT/SPT	dan	pengalokasian	

sekretariat PT/SPT.

4.		Membahas	dan	memberi	rekomendasi	Program	Nasional	Pengembangan	SNI	

termasuk juga pengalokasiannya ke PT/SPT.

5.		Memberikan	rekomendasi	atas	hasil	kaji	ulang	pelaporan	hasil	kaji	ulang	yang	dilakukan	

PT/SPT.

MTPS	juga	memberikan	rekomendasi	kebijakan	tentang	pemecahan	masalah	yang	

dihadapi dalam pelaksanaan proses perumusan standar, yang keseluruhan rekomendasi 

tersebut	akan	dirangkum	bagi	perbaikan	pedoman	yang	ada.	Selain	itu,	MTPS	juga	

memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi kinerja terhadap PT/SPT yang dilakukan 

BSN.  

Manajemen Teknis Perumusan Standar 
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yang beranggotakan perwakilan dari regulator atau instansi pemerintah, pelaku usaha atau dunia 

industri, pakar/akademisi dan konsumen. 

01-01		 Perpustakaan	dan	Kepustakaan	
01-02		 Istilah	Teknik	Ketenagalistrikan
01-04		 Istilah	Pertambangan	Mineral	dan	Batubara
01-05		 Dokumentasi	dan	Informasi
03-01		 Sistem	Manajemen	Dalam	Kegiatan	Usaha	

Minyak	Dan	Gas	Bumi
03-02		 Sistem	Manajemen	Mutu
03-03		 Jasa	bidang	perdagangan
03-04		 Transportasi	Laut
03-05		 Lembaga	Penilaian	Kesesuaian
03-06		 Tanggung	Jawab	Sosial
03-07		 Transportasi	Udara
07-01		 Informasi	Geografi/	Geomatika
07-02		 Potensi	mineral	dan	batubara
07-03		 Nanoteknologi
11-01		 Terapetik
11-02		 Perbekalan	Kesehatan	Rumah	Tangga
11-03		 Peralatan	Kesehatan
11-04		 Invitro	Diagnostic	Test	System
11-05		 Peralatan	Kesehatan	Berbasis	IPTEK	Nuklir
13-01		 Keselamatan	dan	Kesehatan	Kerja
13-02		 Keselamatan	Pemanfaat	Tenaga	Listrik
13-03		 Kualitas	Lingkungan	
13-04		 Kendaraan	dan	Peralatan	Pemadam	Kebakaran
13-05		 Perlindungan	Lingkungan	Geologi	Dan	

Pertambangan
13-06		 Keselamatan	dan	Kesehatan	Kerja	

Pertambangan	Mineral	dan	Batubara
13-07		 Manajemen	Lingkungan
13-08		 Penanggulangan	Bencana
145S  Penandaan keselamatan
17-01		 Pengukuran	Radiasi
17-02		 Pengukuran	Aliran	Fluida	dan	Motor	Bakar
17-03		 Meter	Listrik
176S		 Sistem	Manajemen	Mutu
19-01		 Uji	Tak	Rusak
19-02		 Pengujian	Mekanik
19-03		 Pengujian	Tegangan	Tinggi	dan	Perpetiran
19-04		 Metode	Dan	Prosedur	Pengujian	Secara	Umum
21-01		 Permesinan	dan	produk	permesinan
25-01		 Sistem	Otomasi	Industri
25C  Inspeksi Teknis dan Laboratorium
27-01		 Rekayasa	Energi	Nuklir
27-02		 Turbin	Listrik
27-03		 Aneka	Energi	Baru	dan	Energi	Terbarukan
27-04		 Bio-energi
27-05	 Panas	Bumi
27-06		 Konservasi	Energi
29-01		 Sistem	Ketenagalistrikan
29-02		 Perlengkapan	dan	Sistem	Proteksi	Listrik
29-03		 Insulasi	Listrik
29-04		 Jaringan	Transmisi	dan	Distribusi	Tenaga	Listrik
29-05		 Transformator
29-06		 Instalasi	dan	Keandalan	Ketenagalistrikan

29-07		 Kabel	dan	Konduktor	Listrik
29-08		 Lengkapan	Listrik
29-09		 Mesin	Listrik
31-01		 Elektronika	Untuk	Keperluan	Rumah	Tangga
33-01		 Sistem	Kendali	Jauh
33-02		 Telekomunikasi
35-01		 Teknologi	Informasi
35-02	 Komunikasi	Digital
39-01	 Perhiasan
43-01	 Rekayasa	Kendaraan	Jalan	Raya
43-03	 Panitia	Teknis	Rekayasa	Kendaraan	Jalan	Raya
47-01	 Bangunan	Kapal	dan	Konstruksi	Kelautan
55-01	 Pengemasan
59-01		 Tekstil	dan	Produk	Tekstil
59-02	 Kulit,	Produk	Kulit	dan	Alas	Kaki
65-01	 Pengelolaan	Hutan
65-02	 Hasil	Hutan	Bukan	Kayu
65-03	 Pertanian
65-04	 Sarana	dan	Prasarana	pertanian
65-05	 Produk	Perikanan
65-06	 Produk	Kimia	dan	Produk	Agro	Kimia
65-07	 Perikanan	Budidaya	
65-08	 Produk	Perikanan	Nonpangan
67-01	 Pangan	Olahan	Tertentu
67-02	 Bahan	Tambahan	Pangan	dan	Kontaminan
67-03	 Peternakan	dan	Produk	Peternakan
67-04	 Makanan	dan	Minuman
67-05	 Pangan	Iradiasi
71-01	 Teknologi	Kimia
73-01	 Komoditas	pertambangan	mineral	dan	batubara
73-02	 Teknik	pertambangan	mineral	dan	batubara
75-01	 Material	Peralatan	Instalasi	Dan	Instrumentasi	

Minyak	Dan	Gas
75-01-S1	 Pipeline	Transportation	Systems
75-01-S2	 Drilling	and	Completios	Fluid	and	Well	

Cements (SC3)
75-01-S3	 Drilling	And	Production	Equipment	(SC4)
75-01-S4	 Casing,	tubing	and	drill	pipe	(SC5)	
75-01-S5	 processing	equipment	and	system	(SC6)
75-01-S6	Offshore	structure	(SC7)
75-02	 Produk	Minyak	Bumi,	Gas	Bumi	dan	Pelumas
77-01	 Logam,	baja	dan	produk	baja
79-01	 Hasil	Hutan	Kayu
81-01	 Industri	Kaca	dan	Keramik
83-01	 Industri	Karet	dan	Plastik
85-01	 Teknologi	Kertas
87-01	 Industri	cat	dan	Warna
91-01	 Bahan	konstruksi	bangunan	dan	rekayasa	sipil
91-02		 Kimia	Bahan	Konstruksi
91-03		 Persyaratan	Umum	Instalasi	Listrik	(PUIL)
97-01		 Panitia	Teknis	Rumah	Tangga,	Hiburan	dan	

Olah Raga
97-02		 Furnitur

Daftar Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI

Laporan Tahunan 2013Badan Standardisasi Nasional

25



Dalam merumuskan SNI, PT mulai dengan tahapan evaluasi usulan Program Nasional Perumusan 

Standar (PNPS), pengendalian proses perumusan SNI, penugasan Tenaga Ahli Standardisasi 

Quality Control (TAS-QC)	 pada	 rapat	 konsensus,	 pengelolaan	 Rancangan	 Standar	 Nasional	

Indonesia 3 siap jajak pendapat, dan pembahasan tindaklanjut hasil kaji ulang SNI. Seluruh 

tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan secara taat azas. Dalam hal ini, perumusan SNI berpegang 

pada Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) serta memperhatikan kebijakan nasional di bidang 

standardisasi, kebutuhan pasar, perkembangan standardisasi internasional, kesepakatan regional 

dan internasional, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perumusan standar dilakukan secara taat asas dengan mengacu kepada metode dan tata cara 

tertentu. Untuk memastikan perumusan SNI secara taat asas, ditetapkan Pedoman Standardisasi 

Nasional (PSN) sebagai pegangan kegiatan perumusan standar. Terkait hal ini, di tahun 2013 BSN 

telah menetapkan sembilan PSN, yang mengadopsi ketentuan internasional Perjanjian Technical 

Barriers to Trade – WTO (Annex 3) dan Directives	and	Guides	dari ISO/IEC.  

Penetapan 421 SNI merupakan bentuk dukungan di bidang standardisasi dalam menghadapi 

implementasi pasar tunggal ASEAN. SNI yang dirumuskan merupakan SNI terkait sektor prioritas dari 

ASEAN Economic Comunity Blueprint atau Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, terutama SNI 

di bidang perangkat kelistrikan dan elektronika, makanan siap saji, produk berbasis karet, peralatan 

kesehatan, serta produk berbasis kayu. Di samping itu, penetapan SNI tersebut sangat diperlukan 

Per tahun 2013, BSN telah menetapkan sembilan PSN, yang mengadopsi ketentuan 

internasional Perjanjian Technical Barriers to Trade – WTO (Annex 3) dan Directives and 

Guides	dari ISO/IEC, meliputi:  

1. PSN 01:2007, Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

2. PSN 02:2007, Pengelolaan Panitia Teknis perumusan Standar Nasional Indonesia.

3. PSN 03.1:2007, Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional lainnya 

-	Bagian	1:	Adopsi	Standar	Internasional	menjadi	SNI	Pengelolaan	panitia	teknis	

perumusan Standar Nasional Indonesia.

4. PSN 04:2006, Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara Perumusan Standar Nasional 

Indonesia (SNI).

5.	 PSN	05:2006,	Tenaga	Ahli	Standardisasi	untuk	Pengendali	Mutu	Perumusan	SNI.

6. PSN 06:2007, Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis.

7. PSN 07:2012, Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – Istilah Umum.

8. PSN 08:2007, Penulisan Standar Nasional Indonesia..

9. PSN 10:2012, Adopsi Standar American	Society	for	Testing	and	Material	(ASTM)	

menjadi Standar Nasional Indonesia.

Sembilan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN)
sebagai acuan perumusan SNI
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dalam mendukung penerapan SNI yang diberlakukan secara wajib oleh berbagai kementerian 

yang berwenang di bidangnya untuk tujuan perlindungan, keselamatan dan keamanan konsumen 

serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selaku lembaga pelaksana kegiatan pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional, BSN 

memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan perumusan SNI, termasuk di dalamnya 

penyelesaian masalah PT/SPT terkait duplikasi PNPS, keanggotaan PT/SPT, ruang lingkup PT/

SPT,	dan	penetapan	SNI.	Di	 samping	 itu,	BSN	 juga	memfasilitasi	 tindak	 lanjut	 keputusan	MTPS	

yang harus segera diselesaikan melibatkan sekretariat PT/SPT dan mengundang narasumber yang 

relevan.

Perumusan SNI melibatkan konseptor atau gugus tugas dalam menyusun Rancangan Standar 

Nasional Indonesia 1 (RSNI1). RSNI1 merupakan konsep awal dari Rancangan SNI yang menjadi 

bahan pembahasan rapat teknis PT/SPT. Di dalam rapat teknis, berlangsung pandangan dan 

Perumusan standar sebagaimana dilaksanakan dalam 

Panitia Teknis/Sub Panitia Teknis pada akhirnya bermuara 

pada penetapan SNI. Di tahun 2013, tercatat 421 SNI telah 

ditetapkan dengan berbagai bidang cakupan, di antaranya: 

sistem fluida dan komponen untuk penggunaan umum, rekayasa 

manufaktur, rekayasa listrik, rekayasa energi dan pemindahan panas, 

telekomunikasi, teknologi informasi, dan peralatan kantor, mekanika 

presisi, teknologi tektil dan kulit, industri pakaian, industri kaca dan keramik, 

industri karet dan plastik, pertanian, teknologi perawatan kesehatan, teknologi pangan, teknologi 

kayu, teknologi kimia, bahan kontruksi dan bangunan, dan rumah tangga, hiburan dan olah raga. 

Di samping pada bidang tersebut, telah ditetapkan SNI untuk bidang perlindungan lingkungan dan 

kesehatan, matematika dan ilmu pengetahuan, dan pengujian.

Menarik	dicermati	bahwa	SNI	yang	telah	ditetapkan	juga	menyangkut	

persyaratan keselamatan dan keamanan peralatan listrik rumah 

tangga	seperti	SNI	IEC	60335-2-98:2013,	Peralatan listrik rumah 

tangga	dan	sejenisnya	-	Keselamatan	-	Bagian	2-98:	Persyaratan	

khusus untuk pelembab udara hingga implementasi teknologi 

tinggi seperti teknologi nano sebagaimana dalam SNI 

ISO/TS 12805:2013, Nanoteknologi	 -	 Spesifikasi	material	 -	

Pedoman untuk menentukan spesifikasi objek nano, SNI ISO/

TS	80004-4:2013,	Nanoteknologi	-	Kosakata	-	Bagian	4:	Material	

berstruktur nano,	dan	SNI	ISO/TS	80004-5:2013,	Nanoteknologi	-	

Kosakata	-	Bagian	5:	Hubungan	material	nano	dan	biologi.

Dari peralatan listrik rumah tangga 
hingga teknologi “nano”
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masukan dari seluruh anggota PT/SPT terkait dengan RSNI1. Setelah melalui proses perbaikan oleh 

tim editor dan melalui rapat teknis lebih lanjut RSNI1 ditingkatkan menjadi RSNI2. 

Selanjutnya RSNI2 dibahas dalam rapat konsensus. Rapan konsensus mempersyaratkan adanya 

ketentuan kuorum dari kehadiran anggota PT/SPT, minimal  2/3 anggota PT/SPT hadir dan seluruh 

pihak berkepentingan terwakili. Untuk perumusan SNI adopsi identik, ketentuan kuorum terhadap 

kehadiran secara fisik tidak lagi dipersyaratkan, namun diharuskan adanya sirkulasi RSNI dimaksud 

dan tanggapan dikirimkan melalui media elektronik. Di tahun 2013, diterima sejumlah 153 RSNI dari 

PT atau SPT melalui PT induknya, yang setelah diverifikasi selanjutnya masuk tahap jajak pendapat 

atau tahap penetapan SNI.   

Pelaksanaan rapat konsensus harus dihadiri oleh Tenaga Ahli Standardisasi yang ditugaskan 

oleh	BSN	sebagai	pengendali	mutu	(TAS-QC)	perumusan	SNI.		Di	tahun	2013,	Jumlah	TAS	yang	

ditugaskan sebanyak 110 orang dari berbagai bidang keahlian. 

Di samping perumusan SNI baru, PT/SPT juga berkewajiban memelihara SNI dengan melaksanakan 

kaji	ulang	sekurang-kurangnya	1	(satu)	kali	dalam	5	(lima)	tahun	setelah	ditetapkan,	untuk	menjaga	

kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI. Oleh karena itu telah dikirimkan 

rekomendasi kaji ulang SNI sebelum tahun 2008 sebagai tindak lanjut hasil kaji ulang SNI dalam 

rangka pemeliharaan SNI tersebut

Perumusan	SNI	tidak	lepas	dari	ketersediaan	SDM	yang	kompeten.	Terkait	hal	ini,	BSN	menyadari	

perlunya	 menetapkan	 kebijakan	 yang	 difokuskan	 pada	 pengembangan	 SDM	 yang	 memiliki	

pengetahuan dan keahlian memadai di dalam pengembangan SNI yang berkualitas dan sesuai 

dengan kebutuhan pasar. 

Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pengembangan standar sistem manajemen mutu. 

Pengembangan tersebut dilaksanakan oleh PT 03.02 dengan menyelesaikan perumusan 

RSNI, yaitu:

1. RSNI ISO 13485:2013, Sistem	Manajemen	Mutu-	Peralatan	kesehatan	untuk	tujuan	

regulasi.  

2. RSNI ISO 10004:2013, Manajemen	Mutu-Kepuasan	Pelanggan-Panduan	Pemantauan	

dan Pengukuran.

3. RSNI ISO  29990:2013, Jasa Pembelajaran untuk Pendidikan Non Formal dan 

Pelatihan-Persyaratan	Dasar	untuk	Penyedia	Jasa.

4. RSNI ISO 10015:2013, Manajemen	mutu-pedoman	pelatihan.

Selain penyusunan RSNI tersebut, PT 03.02 aktif memberi tanggapan perumusan standar 

ISO terkait sistem manajemen mutu, yaitu ISO CD 9001:2015, ISO DIS 18091, ISO DIS 

17582 mengenai sistem manajemen mutu bagi penyelenggara pemilu.

PT 03.02 Sistem Manajemen Mutu
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Di tahun 2013 telah dilakukan 

workshop untuk mengembangkan 

kompetensi	 SDM	 dalam	 perumusan	

standar yang berkualitas. Workshop 

tersebut meliputi Workshop Editor, 

Workshop Konseptor, Workshop 

Tenaga Ahli Standardisasi, dan 

Workshop Pengembangan SNI. 

Kegiatan	ini	menghasilkan	500	SDM	perumusan	SNI	yang	siap	melaksanakan	perumusan	

taat azas. 

Workshop editor. Dimaksudkan	untuk	meningkatkan	 kemampuan	 SDM	dalam	editing 

SNI,	sehingga	tersedia	SDM	yang	mampu	dan	bertanggung	jawab	atas	kebenaran	penulisan	

RSNI sesuai PSN yang relevan. Workshop ini sangat diperlukan oleh personel yang bertugas 

melakukan	pengeditan	RSNI	di	lingkup	tugas	masing-masing	sehingga	sesuai	dengan	format	

PSN 08 Penulisan SNI. Dengan tersedianya tenaga editor di setiap Panitia Teknis, diharapkan 

Rancangan SNI yang dihasilkan memenuhi pedoman yang berlaku, baik dari segi substansi 

teknis dan format penulisan atau kesesuaiannya dengan kaidah penilaian kesesuaian.

Workshop Konseptor. Perumusan SNI membutuhkan konseptor yang kompeten. 

Tingkat kompetensi konseptor dalam perumusan SNI akan menentukan kualitas SNI dalam 

menjawab dinamika dan perkembangan bidang atau produk yang menjadi pokok penetapan 

standar. Workshop	 Konseptor	 sangat	 diperlukan	menfasilitasi	 ketersediaan	 SDM	 sebagai	

pioner dalam kualitas SNI, memahami aturan adopsi dan bisa mengimplementasikan 

harmonisasi standar.

Workshop Tenaga Ahli Standardisasi. Workshop Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) sangat 

diperlukan untuk membekali TAS dengan pengetahuan mengenai mekanisme perumusan 

dan penulisan SNI, sehingga memantau, mengawasi dan mengingatkan Panitia Teknis 

dalam proses perumusan SNI agar senantiasa mentaati prosedur perumusan SNI yang 

berlaku.	Dengan	demikian,	prinsip-prinsip	dasar	dalam	perumusan	SNI	dapat	ditegakkan	

dalam seluruh tahapan perumusan dan penulisan SNI. Hal ini merupakan unsur penting 

dalam menjamin kualitas pengembangan SNI dan memiliki korelasi siginifikan pada 

keberterimaan luas terhadap SNI sekaligus menjadi indikator utama kesesuaian SNI dengan 

kebutuhan pasar. 

Workshop Pengembangan SNI. Workshop ini dilaksanakan sebagai upaya BSN memberi 

dukungan	kepada	PT/SPT	dan	memfasilitasi	PT/SPT	memenuhi	kebutuhan	SDM	perumusan	

SNI, khususnya dalam melatih atau mencetak personel yang memiliki kemampuan terkait 

perumusan SNI maupun pengelolaan kesekretariatan PT/SPT. Workshop Pengembangan 

SNI	telah	dilaksanakan	di	Medan,	Bangka	Belitung	dan	DI	Yogyakarta,	dan	diikuti	oleh	wakil	

dari	Sekretariat	PT/SPT,	TAS,	akademisi,	LPK,	konseptor,	dan		MASTAN.

Pengembangan SDM Perumusan Standar
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Untuk menghasilkan standar yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar, kegiatan 

perumusan	standar	membutuhkan	dukungan	SDM	yang	memiliki	pengetahuan	dan	keterampilan	

serta pemahaman yang sama dalam program pengembangan di lingkungan Sekretariat PT/SPT 

maupun pemangku kepentingan lainnya. 

Kerjasama Standardisasi

Standar semakin diakui luas berkontribusi dan memberi pengaruh besar dalam 

berbagai sektor seperti pangan, kesehatan, energi, pendidikan, manufaktur, 

telekomunikasi, elektronika, transportasi, konstruksi, pertambangan, 

dan sebagainya. Dengan cakupan dan peran penting seperti itu, 

pengembangan standar mutlak membutuhkan dukungan dan kerja 

sama dari berbagai kalangan baik di tingkat domestik, regional 

maupun internasional. Di tahun 2013, BSN terus meningkatkan 

kerjasama standardisasi dengan sejumlah pemerintah daerah 

dan lembaga di tanah air, sekaligus meningkatkan peran di bidang 

pengembangan standardisasi pada berbagai forum baik regional 

(ASEAN dan APEC) maupun tingkat internasional (ISO, IEC dan CAC). 

Kerjasama dalam negeri

Di era desentralisasi pemerintahan, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan menata jalannya roda perekonomian secara mandiri. Berbasiskan sumber 

daya yang dimiliki, pemerintah daerah berperan sebagai agen pendorong dihasilkannya produk 

unggulan	 yang	 berdaya	 saing	 serta	 memfasilitasi	 kelancaran	 perdagangan	 di	 masing-masing	

wilayah. Standardisasi dapat membantu pemerintahan daerah dalam meningkatkan produk 

unggulan dan memperlancar arus perdagangan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban 

meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan standardisasi untuk meningkatkan kesadaran 

akan standardisasi, penerapan standar dan pengembangan infrastruktur teknis di daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, BSN telah menjalin kesepakatan kerja sama dengan pemerintah 

daerah di bidang pembinaan dan pengembangan standardisasi. Di tahun 2013, BSN telah merintis 

dan menjalin kerjasama pengembangan dan pembinaan standardisasi dengan dua pemerintah 

daerah, yaitu: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 

Sebelumnya, BSN telah menjalin kerja sama dengan tujuh pemerintah daerah, meliputi: Provinsi 

Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 

Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Provinsi Bali.      

Kecuali dengan dua pemerintah daerah tersebut, BSN juga merintis dan menjalin kerjasama dengan 

tiga instansi atau lembaga pemerintah, yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga 

Pengkajian	 Pangan,	 Obat-obatan	 dan	 Kosmetika	 Majelis	 Ulama	 Indonesia,	 dan	 Perum	 Kantor	
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Berita Nasional ANTARA. Di luar itu masih terdapat kerjasama dengan PT Citra Bakti Indonesia.

Sebelumnya, BSN telah menjalin kerjasama dengan tiga instansi pemerintah dan satu perusahaan, 

yaitu:	Kamar	Dagang	dan	Industri	Indonesia,	Kementerian	Koperasi	dan	UKM,	Pusat	Penelitian	dan	

Pengembangan Polisi Republik Indonesia, dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis.

Hingga tahun 2013 BSN telah menandatangani 16 dokumen kerjasama di bidang pengembangan 

dan pembinaan standardisasi dalam negeri. Dalam laporan ini, akan disampaikan cakupan rintisan 

kerjasama BSN dengan dua pemerintah daerah dan tiga instansi pemerintah serta PT Citra Bakti 

Indonesia	sebagaimana	telah	dihasilkan	di	tahun	2013.	Selain	itu,	dilaporkan	juga	kegiatan-kegiatan	

yang merupakan bentuk implementasi kerjasama yang telah dirintis sebelumnya. 

1. Perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Standardisasi di Sulawesi Selatan No: 03/V/Ekbang atau 01/BSN/V/2008 
ditandatangani	16	Mei	2008	di	Makassar	berisi	13	program	kegiatan.

2. Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No: 120.1/09/012/2008 atau 02/
BSN/VII/2008 ditandatangani 31 Juli 2008 di Surabaya berisi 18 program kegiatan.

3. Kesepakatan bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Kerjasama 
Standardisasi	No:	MOU/094/DP/XII/2008	atau	No:	13/BSN/XII/2008	ditandatangani	21	
Desember 2008 di Jakarta. 

4. Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No. 119/1027/
BKPW.A/2009 atau No. 02/BSN/X/2009 ditandatangani 1 Oktober 2009 di Samarinda berisi 13 
program kegiatan.

5.	 Kesepakatan	bersama	dengan	Pemerintah	Kabupaten	Sumedang	No:	177/KB.257-Huk/2010	dan	
No: 01/BSN/VII/2010 ditandatangani 9 Agustus 2010.

6.	 Kesepakatan	bersama	dengan	Kementerian	Koperasi	dan	UKM	No:	03/KB/Dep.6/XII/2011	atau	
No: 13/BSN/XII/2011 ditandatangani 8 Desember 2011.

7. Perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat No: 14/BSN/XII/2011 
ditandatangani 9 Desember 2011.

8. Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No: 510/206/KESDA 
dan	02/BSN/V/2012	ditandatangani	23	Mei	2012.

9.	 Kesepakatan	bersama	dengan	Pemerintah	Provinsi	Bali	No:	075/29/KB/B.PEM/XI/2012	dan	010/
BSN/XI/2012 ditandatangani 23 November 2012.

10. Perjanjian kerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Polisi Republik Indonesia No: 
011/BSN/XII/2012 dan No: B/46/XII/2012 ditandatangani 7 Desember 2012.

11. Perjanjian kerja dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis No: 009/BSN/XI/2012 dan No: 051/
PKS.BSN/AJ/000/2012.

12.	Kesepakatan	bersama	dengan	Lembaga	Pengkajian	Pangan,	Obat-obatan	dan	Kosmetika	Majelis	
Ulama Indonesia No: 001/BSN/III/2013.

13.	Kesepakatan	bersama	dengan	Kementerian	Kelautan	dan	Perikanan	No:	10/MEN-KP/KB/X/2013	
dan No. 005/BSN/X/2013.

14. Nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No: 510/012/
INDAG/2013	dan	No:	07/BSN/X/2013.

15.	Nota	kesepahaman	dengan	Pemerintah	Provinsi	Sulawesi	Utara	No:	100/3.984.1/Sekr-Ro	
Hukum dan No: 08/BSN/X/2013.

16. Nota kesepahaman bersama dengan Perum Kantor Berita Nasional ANTARA No. 10/BSN/X/2013.

Kerjasama pengembangan dan pembinaan 
standardisasi dalam negeri
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Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kegiatan kerjasama sebelumnya diawali dengan penjajakan 

dan pertemuan antara pihak BSN dan KKP. Beberapa kegiatan 

penjajakan, koordinasi dan pembahasan telah dilangsungkan 

baik di kantor KKP maupun di kantor BSN dan sudah dimulai 

sejak tahun sebelumnya, serta termasuk pula beberapa rapat 

konsolidasi dan pembahasan draft MoU secara internal di BSN 

dan KKP. Pada prinsipnya kedua pihak sepakat akan perlunya 

kesepakatan bersama antara BSN dengan KKP dalam hal 

pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia 

di bidang Kelautan dan Perikanan.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan tanggal 

17 Oktober 2013 di Jakarta Convention Centre, dimana 

acara seremonial ini sengaja dibarengkan dengan peringatan 

Bulan Mutu Nasional dan penandatanganan kerjasama 

lainnya dengan maksud agar stakeholder atau lembaga mitra 

kerjasama semakin mengetahui program-program yang 

dilakukan oleh BSN.  

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dengan 

Kepala BSN Bambang Prasetya, dengan nomor dokumen 

Kesepakatan Bersama No: 10/Men-KP/KB/X/2013 dan 

05/BSN/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013. Ruang lingkup 

Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pengembangan 

sumber daya manusia di bidang standardisasi kelautan dan 

perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi di 

bidang kelautan dan perikanan, dan dukungan teknis bagi 

pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) di bidang kelautan dan perikanan.
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Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan basis produksi sejumlah produk 

unggulan, seperti: pengolahan hasil agro-industri, perkebunan, perikanan dan hasil 

laut. Selain itu, Kepulauan Bangka Belitung juga terkenal sebagai penghasil timah 

yang besar. Sejauh ini timah dan produk turunan timah sudah memiliki SNI dan 

beberapa standar cara uji. Pembinaan dan pengembangan standardisasi di provinsi 

ini dapat mengangkat produk unggulan lokal bersaing di pasar internasional. 

Pertimbangan ini menjadi dasar merintis kerjasama pembinaan dan pengembangan 

Standardisasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan kerjasama ini sebelumnya telah diawali oleh penjajakan dan pertemuan 

antara pihak Badan Standardisasi Nasional dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Kegiatan penjajakan, koordinasi dan pembahasan telah dilangsungkan di 

Bangka Belitung, serta termasuk pula beberapa rapat konsolidasi dan pembahasan 

draft MoU secara internal di BSN dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dengan BSN, dilaksanakan pada 17 Oktober 2013 bertempat di 

Jakarta Convention Centre, bertepatan dengan acara Puncak Bulan Mutu Nasional 

dan Hari Standar Dunia dan dihadiri oleh stakeholders terkait.  

Tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

dengan BSN berupa seminar “Peranan Standardisasi dalam Mendukung Daya Saing 

Produk Unggulan Daerah Bangka Belitung” di Pangkal Pinang tanggal 20 Oktober 

2013 dan dihadiri wakil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Disperindag Kabupaten/Kota se-provinsi Bangka 

Belitung, kalangan pengusaha/industri, perguruan tinggi, dan petani lada. 

Dokumen Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dengan Badan Standardisasi Nasional dikukuhkan dengan No. 510/012/

INDAG/2013 dan 07/BSN/X/2013 dan ditandatangani pada 17 Oktober 2013 oleh 

Kepala BSN, Bambang Prasetya, dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

Rustam Effendi.
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Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia

Menghadapi berbagai perjanjian perdagangan bebas, diperlukan jaminan kualitas produk 

nasional yang kuat untuk memastikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Salah satu 

hal yang menjadi atribut jaminan kualitas produk adalah produk Halal. Sertifikat Halal 

dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM-MUI). LPPOM-MUI inilah yang menyatakan suatu produk sudah 

sesuai Syariat Islam. Sertifikat Halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label Halal. 

Dalam rangka membangun sinergi kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian 

tentang produk Halal, BSN melakukan penandatanganan kerjasama dengan LPPOM MUI. 

Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi pelaksanaan fasilitasi perdagangan 

rantai pasok barang Halal dengan memperhatikan syariat untuk 

memberikan rasa aman dan ketenteraman batin bagi umat 

Islam dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan 

kosmetika Halal.

Obyek kerjasama adalah bidang produk pangan, 

minuman, obat, kosmetika, produk rekayasa genetik 

dan barang gunaan lain dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian 

tentang produk Halal  untuk memberi kepastian kepada 

masyarakat/konsumen. Ruang lingkup kerjasama 

LPPOM MUI dan BSN mencakup:

1) Pengembangan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) tentang Halal sesuai dengan norma-norma 

pengembanganya. 

2) Penyebarluasan dan pertukaran informasi mengenai 

sistem, standar dan produk Halal, termasuk pendidikan 

dan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian tentang 

produk Halal. 

3) Pengembangan sistem, akreditasi dan sertifikasi produk Halal. 

4) Pemanfaatan bersama tenaga ahli dalam pengembangan SNI, 

pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sistem, akreditasi dan sertifikasi 

produk Halal.

Penandatanganan kesepakatan bersama antara LPPOM MUI dan BSN dinyatakan dalam 

dokumen No. 001/BSN/III/2013 ditandatangani tanggal 26 Maret 2013 oleh Direktur 

Pelaksana LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim MSi. dan Kepala BSN, Prof. Dr. Ir. Bambang 

Prasetya, MSc. di Graha Widya Bhakti, Puspiptek, Serpong.
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki sejumlah produk unggulan, di antaranya: pala, ikan 

kaleng, rumput laut, kentang dan minyak kelapa. Provinsi Sulawesi Utara mengekspor produk 

turunan pala (pada Maret 2011) sebanyak 31,4 ton dengan nilai US$ 441.350 dan bunga pala 

ekspor 10 ton ke Italia sebesar US$ 260.000. Ikan kaleng mendatangkan devisa sebesar US$ 14 

juta. Pasar ekspor ikan kaleng, utamanya Jepang, terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Atas dasar produk unggulan tersebut, BSN melakukan inisiasi untuk merintis kerjasama dengan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pembinaan dan pengembangan Standardisasi di 

Provinsi Sulawesi Utara. Melalui pembinaan dan pengembangan standardisasi di Sulawesi Utara, 

diharapkan produk unggulan Sulawesi Utara dapat terangkat dan terbina sehingga mampu 

bersaing di pasar internasional.

Kegiatan kerjasama ini sebelumnya telah diawali oleh penjajakan dan pertemuan antara pihak 

Badan Standardisasi Nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan penjajakan, 

koordinasi dan pembahasan telah dilangsungkan di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara 

tanggal 28-30 Juli 2013 yang berkoordinasi dengan Asisten II bidang Perekonomian, dan tanggal 

29-31 Agustus 2013 dengan Biro Organisasi dan Hukum Provinsi Sulawesi Utara, termasuk 

juga rapat konsolidasi dan pembahasan draft MoU secara internal di BSN dan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara. Pada prinsipnya, kedua pihak sepakat kerjasama standardisasi dalam 

bentuk Nota Kesepahaman antara BSN dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal 

pembinaan dan pengembangan standardisasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan 

BSN dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2013 bertempat di Jakarta Convention Centre, 

bertepatan acara puncak Bulan Mutu Nasional dan Hari Standar Dunia. Nota Kesepahaman 

antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan BSN dikukuhkan dalam dokumen No. 08/

BSN/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani Kepala BSN, Bambang Prasetya, dan 

Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang.

Dalam rangka tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan BSN, 

maka BSN melakukan seminar standardisasi di Manado tanggal 21 November 2013 bertempat 

di Hotel Sintesa Peninsula dihadiri oleh wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara, kalangan pengusaha atau industri, dan perguruan tinggi. 
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Perusahaan Umum ANTARA

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (ANTARA) merupakan 

kantor berita di Indonesia, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. ANTARA 

merupakan BUMN yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melakukan peliputan 

dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting, ke seluruh wilayah 

Indonesia dan dunia Internasional.  Agar dapat memanfaatkan berbagai peluang bisnis 

dan untuk menghadapi tantangan konvergensi media sekaligus dapat mengemban 

tugas pencerdasan bangsa, maka Pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang 

Yudhoyono mengubah status ANTARA dari BUMN menjadi Perusahaan Umum (Perum) 

pada tanggal 18 Juli 2007 melalui PP 40/2007.

BSN yang mempunyai kewenangan dalam hal membina, mengembangkan serta 

mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi dipandang perlu melakukan 

kerjasama dengan ANTARA untuk mengefektifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi 

publik tentang standardisasi yang efektif melalui media. Lingkup Nota Kesepahaman 

Bersama BSN dengan ANTARA meliputi:

a) Pertukaran manfaat dari potensi masing-masing pihak dengan prinsip saling 

mendukung dan membantu dalam penyebarluasan informasi yang berkaitan 

pelaksanaan tugas masing-masing.

b) Peningkatan Kemitraan untuk kegiatan promosi bersama melalui berbagai kegiatan 

sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing pihak. 

c) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dilaksanakan oleh Kepala BSN, Bambang 

Prasetya dengan Direktur Utama ANTARA, Saiful Hadi dengan nomor 10/BSN/X/2013. 

Penandatanganan dilangsungkan tanggal 17 Oktober 2013 yang bertepatan dengan 

puncak Bulan Mutu Nasional dan Hari Standar Dunia Tahun 2013 yang dilaksanakan di 

Jakarta Convention Centre.
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Kerjasama dengan PT Citra Bakti Indonesia

PT Citra Bakti Indonesia (CBI) merupakan perusahaan yang bertugas melakukan standardisasi 

dan sertifikasi kartu ATM/debit berbasis chip. Perusahaan ini didirikan oleh Asosiasi Sistem 

Pembayaran Indonesia dan diendorse oleh Bank Indonesia untuk mengkatalisasi proses migrasi 

dari magnetic strip ke teknologi chip yang targetnya tuntas akhir tahun 2015 (1 Januari 2016). 

CBI menentukan kartu berbasis chip tersebut sesuai standar dan memberikan sertifikasi bagi 

kartu-kartu itu. Proses sertifikasi mencakup functional test dan security test. Tahapan ini 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan standar kesepakatan industri dan standar internasional 

sertifikasi sistem pembayaran. Sistem chip akan membuat metode pembayaran menjadi lebih 

aman dan bisa menurunkan pembobolan atau penipuan kartu (fraud).

Untuk proses sertifikasi, pihak CBI harus mendapatkan nomor identifikasi dari lembaga standar 

internasional yang berwenang menerbitkan nomor identifikasi Registration of Application 
Providers (RID) sesuai standar ISO/IEC 7816-5. Lembaga tersebut adalah Danish Standard, yang 

merupakan National Standardization Body Kerajaan Denmark.

BSN merupakan lembaga yang berwenang dalam pengurusan administrasi pemrosesan 

penerbitan nomor tersebut yang sesuai standar ISO/IEC 7816 dan turunannya. Atas dasar itulah 

CBI mengadakan kerjasama dengan BSN dengan tujuan menjamin pemrosesan dan penerbitan 

nomor identifikasi RID dilaksanakan secara baik, taat azas dan memenuhi persyaratan peraturan 

perundangan yang berlaku. Ruang lingkup kerjasama CBI dengan BSN meliputi:

a) Pemrosesan dan penerbitan RID.

b) Pertukaran informasi dan data dari pihak CBI.

c) Pelaksanaan kajian dan evaluasi lapangan pihak CBI.

d)  Penerbitan dan penyampaian informasi nomor RID.

e) Pemeliharaan data pemegang nomor RID.

Dokumen Perjanjian kerjasama ditandatangani Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama 

Standardisasi, Ir. TAR. Hanafiah, MSc. dengan Direktur PT Citra Bakti Indonesia, Dr. Regina 

Jansen Arsjah, SE, MSi. Ak. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan tanggal 17 

Oktober 2013, bertepatan dengan puncak Bulan Mutu Nasional dan Hari Standar Dunia Tahun 

2013 di Jakarta Convention Centre. Perjanjian kerjasama tersebut dikukuhkan dalam dokumen 

No. 004/BSN/X/2013 dan No. 001/CBI/DIR/PKS/X/2013.



Selain merintis kerja sama di bidang pembinaan dan pengembangan standardisasi di atas, pada 

tahun 2013 BSN juga telah melaksanakan 156 kegiatan standardisasi pada 30 lokasi di Indonesia, 

yaitu:	Jakarta,	Tangerang,	Bekasi,	Bogor,	Bandung,	Sumedang,	Semarang,	Yogyakarta,	Wonosari,	

Surabaya,	Bali,	Medan,	Pekanbaru,	Palembang,	Lampung,	Bangka	Belitung,	Pontianak,	Balikpapan,	

Banjarmasin,	 Samarinda,	 Palangkaraya,	 Makassar,	 Manado,	 Ternate,	 Maluku,	 NTB,	 Jayapura,	

Gorontalo,	Sumba	Barat	dan	Maumere.	Dari	seluruh	kegiatan	tersebut,	62	kegiatan	standardisasi	

dilaksanakan di daerah yang telah mengikat kerjasama standardisasi dengan BSN.

Sebagai bagian dari koordinasi, monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan serangkaian rapat yang 

dilaksanakan baik secara internal dengan pusat/biro yang ada di BSN maupun dengan SKPD terkait 

yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara 

Barat, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

Di lingkungan internal BSN, rapat koordinasi dilaksanakan untuk memastikan kegiatan standardisasi 

dapat	 berlangsung	 secara	 baik,	 terintegrasi	 dan	 tepat	 sasaran	 untuk	 masing-masing	 daerah.	

Sementara, rapat dengan SKPD terkait dilaksanakan dengan tujuan agar rekan kerja BSN di daerah 

dapat mengetahui dan paham terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BSN, sehingga 

diharapkan unit kerja terkait dapat berperan aktif mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Dalam	rapat-rapat	tersebut	juga	diadakan	evaluasi	terhadap	kegiatan	yang	telah	dilaksanakan	dan	

diskusi untuk mendapatkan masukan yang berguna bagi perbaikan dan peningkatan kegiatan 

standardisasi selanjutnya. Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1.	 Rapat	 Koordinasi	 dan	 Evaluasi	 Implementasi	MoU	dengan	 Pemerintah	 Provinsi	 Jawa	 Timur	

dilaksanakan	di	Kantor	Gubernur	Jawa	Timur,	Surabaya	pada	tanggal	19	Maret	2013.

2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Kerjasama Standardisasi dengan Pemerintah 

Daerah	dilaksanakan	di	Hotel	Ibis	Jakarta	pada	tanggal	22	Maret	2013.

3.	 Rapat	 Koordinasi	 dan	 Evaluasi	 Implementasi	 MoU	 dengan	 Pemerintah	 Provinsi	 Kalimantan	

Barat	pada	tanggal	5	April	2013	di	Kantor	Gubernur	Kalimantan	Barat.

4.	 Rapat	Koordinasi	dan	Evaluasi	Implementasi	MoU	dengan	Pemerintah	Provinsi	Sulawesi	Selatan	

dilaksanakan	di	Kantor	Gubernur	Sulawesi	Selatan,	Makassar	pada	tanggal	12	April	2013.

5.	 Rapat	Koordinasi	dan	Evaluasi	Implementasi	MoU	dengan	Pemerintah	Provinsi	Bali	pada	tanggal	

19	April	2013	di	Kantor	Gubernur	Bali.

6.	 Rapat	Koordinasi	dan	Evaluasi	Implementasi	MoU	dengan	Pemerintah	Provinsi	Nusa	Tenggara	

Barat	pada	tanggal	22	Mei	2013	di	Kantor	Gubernur	Nusa	Tenggara	Barat.

7.	 Rapat	Koordinasi	dan	Evaluasi	Implementasi	MoU	dengan	Pemerintah	Kabupaten	Sumedang	

pada tanggal 23 April 2013 di Kantor Bupati Sumedang.

8.	 Rapat	 Koordinasi	 dan	 Evaluasi	 Implementasi	 MoU	 dengan	 Pemerintah	 Provinsi	 Kalimantan	

Timur tidak terlaksana dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran.

Sosialisasi/workshop/seminar kerjasama standardisasi

Di tahun 2013 BSN melakukan juga sosialisasi/workshop/seminar standardisasi dan penilaian 

kesesuaian	 di	 sejumlah	 provinsi.	 yang	 telah	 melaksanakan	 MoU	 BSN.	 Pelaksanaan	 kegiatan	

tersebut mencakup:
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1. Seminar dan Workshop Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Kerjasama 

Standardisasi antara BSN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Hotel 

Mercure,	Pontianak,	tanggal	14	Mei	2013.

2. Seminar Peranan Standardisasi Bagi Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Produk Unggulan 

Daerah Bali, dilaksanakan di Hotel Sanur Paradise, Denpasar, tanggal 4 Juli 2013.

3. Seminar Perkembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Kerjasama 

Standardisasi BSN dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, dilaksanakan di Pendopo Bupati 

Sumedang, tanggal 20 Agustus 2013.

4. Seminar Peranan Standardisasi bagi Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Provinsi 

Kepulauan	Bangka	Belitung,	dilaksanakan	di	Hotel	Novotel	Bangka	Golf	&	Convention	Centre,	

Bangka Belitung, tanggal 10 Oktober 2013. 

5. Seminar Kerjasama Standardisasi antara BSN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan 

di	Hotel	Sintesa,	Manado,	pada	21	November	2013.

Di samping itu, BSN juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan pemerintah daerah yang belum 

menandatangani kerjasama, yang meliputi:

1.	 Sosialisasi	Manfaat	Standardisasi	Bagi	Peningkatan	Daya	Saing	Produk	Unggulan	Daerah	Kota	dan	

Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan di Hotel Santika, Tasikmalaya, tanggal 15 November 2013.

2.	 Sosialisasi	 Manfaat	 Standardisasi	 Bagi	 Peningkatan	 Daya	 Saing	 Produk	 Unggulan	 Daerah	

Kabupaten	Garut,	dilaksanakan	di	kampung	Sumber	Alam,	Garut,	tanggal	4	Desember	2013.

Untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan rapat penjajakan kerjasama, koordinasi, monitoring dan 

evaluasi, acara puncak penandatanganan kerjasama serta acara seminar/workshop dalam kerangka 

kerjasama standardisasi dengan pemerintah daerah, perlu diperhatikan hal berikut:

1. Komitmen penuh kedua belah pihak dalam mewujudkan kerjasama, mulai dari pucuk pimpinan 

hingga tim teknis, dimana hal ini sangat diperlukan untuk kesuksesan kerjasama yang baik antara 

kedua belah pihak. 

2. Koordinasi yang dilakukan sebagai implementasi kesepakatan kerjasama yang telah ada masih 

dirasakan lemah dan kurang, baik di internal BSN maupun di pihak Pemerintah Provinsi, sehingga 

diharapkan perlu dapat diperbaiki dan ditingkatkan oleh kedua belah pihak agar pelaksanaan 

kerjasama dapat lebih efektif.

3. Banyak program kegiatan standardisasi yang disepakati belum tepat sasaran sesuai kebutuhan 

daerah dan belum ada sinergi yang baik antara unit kerja terkait. Selain itu, pihak daerah belum 

berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan standardisasi, termasuk dukungan program dan 

anggaran, yang sebagian besar masih berasal dari BSN, sehingga kegiatan standardisasi belum 

sesuai dengan kebutuhan daerah.

4. Belum adanya grand design dan milestone bagi implementasi kerjasama yang melibatkan seluruh 

sumber daya yang ada di kedua belah pihak sebagai acuan rencana kegatan secara bertahap 

yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan tujuan kerjasama standardisasi.

5. Keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan kerjasama, koordinasi, monitoring dan evaluasi 

kerjasama tidak berjalan baik dan membatasi gerak pelaksana teknis mengisi kerjasama 

standardisasi dengan kegiatan yang tepat.



Pengelolaan Mirror Committee

Indonesia merupakan anggota di ISO dengan partisipasi di Technical Committee (TC) sebanyak 

223	yang	terdiri	dari	79	P-member	dan	144	O-member.	Di	forum	IEC,	Indonesia	berpartisipasi	pada	

67	TC,	terdiri	dari	22	P-member	dan	45	O-member.	Melalui	TC	dilakukan	kegiatan	standardisasi	

internasional yang bertujuan menghasilkan standar internasional yang dipakai sebagai basis dalam 

perdagangan global. 

Mengingat	banyaknya	komite	teknis	di	ISO,	khususnya	dimana	Indonesia	menjadi	P-member,	serta	

menyadari bahwa keahlian pada masing masing bidang tidak terkonsentrasi di BSN, melainkan 

pada para ahli yang menjadi stakeholder BSN, maka diperlukan suatu mekanisme koordinasi yang 

dapat menjamin keberlangsungan partisipasi Indonesia dalam perumusan standard internasional 

yang ada. Untuk itu dibentuk Mirror	 Committee	 sebagai komite bayangan dari TC ISO/IEC di 

tingkat nasional yang bertugas untuk mendukung partisipasi  Indonesia pada perumusan standar 

internasional.

Keberadaan Mirror	 Committee menyangkut koordinasi dengan stakeholder, di antaranya 

penyampaian kebijakan standardisasi internasional, rancangan standar (committee draft, draft 

of international standard, final draft of international standard, standard systematic review) yang 

harus diberikan tanggapan secara konsensus, serta berbagai ISO/IEC deliverables, pembinaan/

pemberdayaan dan pengembangan Mirror	Committee, koordinasi pelaksanaan program Komite 

Nasional, serta tuan rumah sidang internasional. Kegiatan Mirror	Committee bertujuan:

1.	 Membuka	kesempatan	luas	stakeholder berpartisipasi aktif dalam kegiatan perumusan standar 

internasional (to make them involve).

2.	 Menciptakan	 media	 pembelajaran	 bagi	 stakeholder dalam rangka capacity building terkait 

kegiatan perumusan standar internasional (to make them learn).

3.	 Membangun	 kepercayaan	 diri	 stakeholder dalam persaingan bisnis global (to make them 

confidence).

Partisipasi dalam kegiatan pengembangan standar internasional dimaksudkan untuk memberikan 

masukan bagi program nasional pengembangan SNI, sehingga SNI yang dikembangkan dapat 

selaras dengan perkembangan internasional dan memenuhi kebutuhan nasional.

Pelaksanaan kegiatannya melalui pembentukan Sekretariat Mirror	 Committee yang bertugas 

memantau dan mengoperasionalkan Mirror	 Committee. Anggota Mirror	 Committee adalah 

stakeholder yang kompeten terhadap pengembangan standar tertentu. Operasional Mirror	

Committee dilakukan dengan rapat dan penyusunan tanggapan secara intensif. Untuk 

meningkatkan	kemampuan	SDM,	dilakukan	capacity building dalam menangani pengembangan 

standar internasional. 

Dalam memantau peran aktif Mirror	 Committee dilakukan rapat evaluasi dan review tahunan 

pengelolaan Mirror	Committee. Sepanjang periode Tahun Anggaran 2013 (Januari hingga Desember) 

telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengelolaan Mirror	Committee yaitu:
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   Manajemen kesekretariatan 

Di tahun 2013 keanggotaan Sekretariat Mirror	 Committee ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Kepala BSN No. 33/KEP/BSN/2/2013 tanggal 14 Februari 2013. Keputusan tersebut menetapkan 

39 Sekretariat Mirror	Committee meliputi:

1.	 MC	ISO	JTC	1	Teknologi	Informasi

2.	 MC	ISO	TC	6		Paper,	board	and	pulps

3.	 MC	ISO	TC	17	Steel

4.	 MC	ISO	TC	21	Equipment	for	fire	protection	and	fire	fighting

5.	 MC	ISO	TC	28	Petroleum	products	and		lubricants

6.	 MC	ISO	TC	30	Measurement	of	Fluid	Flow	in	Closed	Conduits

7.	 MC	ISO	TC	34	Food	products

8.		 MC	ISO	TC	38	Textiles

9.		 MC	ISO	TC	45	Rubber	and	rubber	products

10.		MC	ISO	TC	59	Buildings	and	civil	engineering	works	

11.	 MC	ISO	TC	61	Plastics

12.	 MC	ISO	TC	67	Materials,	equipment	and	offshore	structures	 for	petroleum,	petrochemical	

and natural gas industries 

13.	 MC	ISO	TC	71	Concrete,	reinforced	concrete	and	pre-stressed	concrete	

14.	 MC	ISO	TC	86	Refrigeration	and	air-conditioning

15.	 MC	ISO	TC	120	Leather

16.	 MC	ISO	TC	130	Graphic	Technology

17.`	MC	ISO	TC	135	Non-destructive	testing

18.	 MC	ISO	TC	138	Plastics	pipes,	fittings	and	valves	for	the	transport	of	fluids

19.	 MC	ISO	TC	147	Water	quality

20.	 MC	ISO	TC	165	Timber	structures

21.	 MC	ISO	TC	181	Safety	of	Toys

22.	 MC	ISO	TC	189	Ceramic	Tile

23.	 MC	ISO	TC	206	Fine	ceramics



24.	 MC	ISO	TC	212		Clinical	Laboratory	Testing	and	in	vitro	diagnostid	test	systems

25.	 MC	ISO	TC	217	MC	Cosmetics

26.	 MC	ISO	TC	223		Societal	security

27.	 MC	ISO	TC	227	Spring

28.	 MC	ISO	TC	228	Tourism	and	Related	Servis

29.	 MC	TC	229	Nanotechnologies

30.	 MC	ISO	TC	234	Fisheries	and	aquaculture

31.	 MC	ISO	TC	242	Energy	Management

32.	 MC	IEC	17	Switchgear	dan		Control	Gear

33.	 MC	IEC	TC	20	Electric	cables

34.	 MC	IEC	TC	23	Electrical	accessories

34.	 MC	IEC	TC	34	Lamps	and	related	equipment

36.	 MC	IEC	TC	59	Performance	of	household	and	similar	electrical	appliances

37.	 MC	IEC	TC	61	Safety	of	household	and	similar	electrical	appliances

38.	 MC	IEC	TC	64	Electrical	installations	and	protection	against	electric	shock	

39.	 MC	IEC	TC	82	Solar	photovoltaic	energy	systems

Sekretariat Mirror	 Committee	 terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota untuk 

memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Mirror	Committee. 

   Manajemen operasional Mirror Committee

Manajemen	operasional	Mirror	Committee mencakup kegiatan memfasilitasi rapat teknis Mirror	

Committee. Salah satunya terkait tanggapan draft standar internasional baik standar baru maupun 

revisi.  Di tahun 2013 telah dilaksanakan 48 kali kegiatan terkait dengan pembahasan rapat teknis 

Mirror	Committee. Sembilan kegiatan Mirror	Committee	dilangsungkan di kantor BSN dan sisanya 

37 kali berlangsung di hotel.

   Evaluasi kinerja Mirror Committee dan Temu Panitia Teknis dengan Mirror Committee. 

Hal penting hasil evaluasi kinerja Mirror	Committee adalah:

•	 Masih	rendahnya	profesionalitas	pengelolaan	SMC.

•	 Partisipasi	Industri	dalam	keanggotaan	MC	masih	kurang.

•	 Laporan	bulanan	masing-masing	Koordinator	Sekretariat	MC	belum	bisa	rutin	dan	tepat	waktu.	

•	 Keterkaitan	Mirror	Committee dengan Panitia Teknis masih kurang. 

•	 Belum	semua	Mirror	Committee	ditetapkan	SK-nya	karena	belum	mendapatkan	persetujuan	

calon anggota.

•	 Sinkronisasi	pengelolaan	antara	Panitia	Teknis	dan	Mirror	Committee.

•	 Tahun	 2014	 pengelolaan	 kesekretariatan	 Mirror	 Committee akan diusulkan hanya 3 orang 

personil (ketua, sekretaris dan anggota), mempertimbangkan struktur biaya dan pengelolaan 

kesekretariatan Mirror	Committee lebih profesional.

Untuk memantau kegiatan Mirror	Committee maka Koordinator sekretariat Mirror	Committee telah 

melaksanakan tanggung jawab membuat laporan aktivitas dan perkembangan bidang kegiatannya 
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masing-masing	 setiap	 satu	bulan	 sekali	untuk	 laporan	bulanan,	 laporan	semester	 serta	 laporan	

tahunan di akhir tahun. 

Pengelolaan Penerbitan Nomor Identifikasi (IIN)

Issuer Identification Number (IIN) mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi 

secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi data 

elektronik, dalam lingkungan interchange	 internasional	 dan/atau	 antar-industry	 interchange. 

Terkait dengan IIN, diperlukan standar yang mengatur parameter identifikasi kartu.

Merujuk	pada	dua	aspek	pembahasan	materi	 standar,	 yaitu:	 aspek	 teknologi	umum	dan	aspek	

elektronik, maka perlu dibahas bersama oleh ISO dan IEC. Untuk menghindari berbagai duplikasi 

dalam pembahasan atas suatu permasalahan persyaratan standar, maka ISO dan IEC membentuk 

Joint Technical Committee, yaitu: ISO/IEC JTC 1 Information Technology. Sub-Committee	

(SC) yang membahas identifikasi kartu untuk transaksi elektronik adalah ISO/IEC JTC 1 SC 17 

(Identification cards and related devices) dan salah satu standar yang dihasilkan adalah standar 

ISO/IEC 7812, Identification	Cards	-	Identification	of	Issuers terdiri dari:

Part 1. Numbering system.

Part 2. Application and registration procedures.

Menurut	aturan	standar	internasional	ISO/IEC	7812	Part	2,	khususnya	Part	2	poin	4.1.	Application 

procedure for assignment of a single IIN, maka setiap pihak yang ingin mengajukan aplikasi IIN, 

maka harus ditujukan kepada National Standards Body (NSB) yang ada di negara bersangkutan, 

dalam hal ini untuk Indonesia adalah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN).  Tiap NSB 

selanjutnya bertindak sebagai Sponsoring Authority yang memproses untuk setiap aplikasi IIN, dan 

selanjutnya diteruskan kepada Registration Authority yang ditunjuk oleh ISO dan IEC. 

Sementara itu, oleh institusi perumus standar internasional  ISO dan IEC, lembaga yang ditunjuk 

dan berwenang sebagai Registration Authority untuk pemrosesan IIN ini adalah American Banking 

Association (ABA), sehingga setiap Sponsoring Authority/NSB yang mengurus aplikasi IIN harus 

menyampaikannya ke ABA selaku ISO/IEC 7812 Registration Authority. Tujuan dari pengelolaan 

penerbitan IIN ini adalah meningkatkan peran serta kalangan bisnis dalam implementasi standar 

ISO/IEC 7812 dan mendukung kelancaran tansaksi bisnis secara elektronis. 

Selama Tahun 2013, sekretariat IIN telah menerima 7 (tujuh) permohonan IIN yang telah melalui 

kegiatan verifikasi dan validasi serta kunjungan lapangan sebagai berikut:

1. Permohonan IIN a.n. PT Bank Victoria Syariah: IIN assignment yang terbit untuk aplikan ini adalah 

581 873.

2.	 Permohonan	IIN	a.n.	PT	BPR	Hasa	Mitra	:	IIN	assignment yang terbit untuk aplikan ini adalah 637 

232.

3. Permohonan IIN a.n. PT Akez Remitta: IIN assignment yang terbit untuk aplikan ini adalah 637 

214.

4. Permohonan IIN a.n. PT Inti Sentral Operasi: IIN assignment yang terbit untuk aplikan ini adalah 

637 213.



5. Permohonan IIN a.n. PT Alto Network: IIN assignment yang terbit untuk aplikan ini adalah 637 215.

6. Permohonan IIN a.n. PT Pegadaian: IIN assignment yang terbit untuk aplikan ini adalah 637 434.

7.	 Permohonan	IIN	a.n.	PT	Bank	Yudha	Bakti:	IIN	assignment yang terbit untuk aplikan ini adalah 585 

945.

Kerjasama luar negeri

Untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional, posisi dan peran Indonesia dalam 

kegiatan standardisasi di tingkat regional dan internasional harus terus ditingkatkan. Terkait dengan 

ini, BSN terus memperluas jalinan kerjasama standardisasi luar negeri di berbagai forum baik secara 

regional maupun internasional. Kerjasama standardisasi luar negeri (internasional) mencakup:

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan program kerjasama standardisasi 

di tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional. 

2. Pelaksanaan koordinasi program kerjasama standardisasi dalam negeri terkait kegiatan 

standardisasi bilateral, regional, multilateral dan internasional.

3. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan standardisasi di tingkat bilateral, regional, multilateral 

dan internasional,  serta membina sumber daya pelaksana kegiatan di lingkungan kerjasama 

standardisasi internasional serta melayani jasa dalam bidang kerjasama kelembagaan dan 

keanggotaan organisasi standardisasi.

4. Pembinaan dan pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur kerjasama kelembagaan 

standardisasi bilateral, regional, multilateral dan internasional serta Technical Barrier to Trade – 

World Trade Organization.

5. Pelaksanaan kesekretariatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja Hambatan Teknis Perdagangan, 

International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission 

(IEC), Codex Alimentarius Commission (CAC), serta Panitia Nasional dan Kelompok Kerja lain 

yang dianggap perlu.

Ruang lingkup kerjasama standardisasi luar negeri meliputi kerjasama bilateral dan regional, 

kerjasama multilateral dan internasional, dan notifikasi.  

Kerjasama Bilateral dan Regional

Kerjasama bilateral dan regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program kerjasama kelembagaan dan pengelolaan 

keanggotaan pada lembaga standardisasi, program dan pembinaan kerjasama kelembagaan 

dan kaitannya dengan program nasional standardisasi, mengembangkan sistem, mekanisme 

dan prosedur kerjasama kelembagaan tingkat bilateral dan regional serta pelaksanaan urusan 

kesekretariatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja Bilateral dan Regional.

   Bilateral

Kerjasama bilateral bertujuan meningkatkan posisi Indonesia di bidang standardisasi dalam forum 

bilateral dan regional termasuk kesekretariatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja bilateral. Sampai 

dengan	tahun	2013,	BSN	telah	menandatangani	11	MoU	dengan	negara	mitra	standardisasi,	yaitu:	
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Filipina	(BSN-BPS),	Turki	(BSN-TSE),	Jordania	(BSN-JISM),	Mesir	(BSN-EOS),	Iran	(BSN-ISIRI),	Jerman	

(BSN-DIN),	Arab	Saudi	(BSN-SASO),	Inggris	(BSN-BSI),	Korea	Selatan	(BSN-KATS),	Uzbekistan	(BSN-

UZ	standards)	dan	Bhutan	(BSN-BSB).	MOU	dimaksudkan	sebagai	upaya	dalam	mengembangkan	

kerjasama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang mengacu kepada prinsip dan 

aturan internasional.

Di samping itu, BSN juga telah merintis kerjasama teknis bidang standardisasi yang hingga saat ini 

masih dalam proses pembahasan, yaitu dengan: 

1. Standardization	Organization	for	the	Cooperation	Council	for	the	Arab	States	of	the	Gulf.  

2. Emirates	Authority	for	Standardization	and	Metrology	(ESMA).

3. Japanese Industrial Standard Committee (JISC).

4. Slovak	Office	of	Standard,	Metrology	and	Testing.  

Dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi di bidang pengembangan dan adopsi standar, 

BSN juga telah mengembangkan kerjasama dengan American	Society	for	Testing	Material	(ASTM)	

dan	melakukan	diskusi	dengan	Direktur	ASTM	tanggal	10	September	2013	untuk	membahas	isu-

isu	adopsi	ASTM	ke	dalam	SNI.

BSN	juga	telah	menandatangani	perpanjangan	MoU	dengan	International Association of Plumbing 

and	 Mechanical	 Officials	 (IAPMO)	 pada	 tanggal	 28	 Maret	 2013	 di	 Jakarta.	 Menindaklanjuti	

penandatanganan	MoU	tersebut,	pada	tanggal	1	Oktober	2013,	BSN	telah	melakukan	pembahasan	

Annex Licensing to Agreement BSN-IAPMO.	Pembahasan	dihadiri	Direktur	Komersial	IAPMO.

Dalam kerangka kerjasama perdagangan dan ekonomi, saat ini BSN berpartisipasi aktif dalam 

negosiasi perundingan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-

CEPA) khusus mengenai Chapter Technical Barrier to Trade (TBT) yang hingga saat ini masih 

berlangsung dan diharapkan dapat segera ditandatangani untuk memfasilitasi kelancaran arus 

perdagangan kedua negara.

   Regional

Kerjasama regional bertujuan meningkatkan posisi Indonesia di bidang standardisasi dalam forum 

bilateral dan regional termasuk kesekretariatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja regional.

a.  ASEAN

BSN selaku National Focal Point dan koordinator forum ASEAN Consultative Committee for 

Standards and Quality (ACCSQ) bertugas memonitor perkembangan Working	 Group	 (WG),	

melakukan koordinasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk meningkatkan komunikasi 

di tingkat nasional dalam memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam ASEAN Economic 

Community Score Card. 

Forum ACCSQ terdiri dari Working	Group	(WG),	Implementing Body dan Product	Working	Group	

(PWG)	bertugas	melakukan	pembahasan	di	tingkat	teknis	untuk	berbagai	sektor	prioritas.	Sebagai	



upaya mendukung kelancaran tugas, BSN telah menerbitkan keputusan tentang penunjukan 

Instansi	Koordinator	Sektor	untuk	penanganan	kegiatan	WG/PWG	ACCSQ	untuk	menjamin	bahwa	

seluruh penyusunan posisi Indonesia telah melalui proses dan mekanisme yang melibatkan seluruh 

instansi	yang	terkait	di	sektor	masing-masing.	

Untuk mendukung akselerasi perwujudan integrasi ekonomi ASEAN, khususnya dari sisi measures 

of standards and conformance, diperlukan upaya harmonisasi standar di sektor prioritas seperti: 

electronic, healthcare, automotive, rubber based products, wood based products, dan agro based 

products. BSN selaku focal point nasional untuk kegiatan forum ACCSQ selalu berkoordinasi dengan 

Panitia Teknis SNI dalam hal penentuan dan pelaksanaan program harmonisasi SNI dengan standar 

internasional yang disepakati di tingkat ASEAN.

BSN bertindak sebagai Sekretariat untuk ACCSQ	 PWG	 on	 Automotives	 (A-PWG)	 sejak	 Maret	

2005	 sampai	dengan	 sekarang,	dan	ACCSQ	PWG	on	Prepared	Foodstuff	 (PF-PWG)	 sejak	April	

2003 sampai dengan sekarang. BSN secara aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam 

berbagai pertemuan di tingkat teknis ACCSQ seperti: 

1.	 Sidang	ke-17	ACCSQ	Automotive	Product	Working	Group	(APWG)	pada	tanggal	26-28	Pebruari	

2013 di Luang Prabang, Vietnam.

2.	 Sidang	ke-40	ACCSQ Plenary	pada	tanggal	8-12	April	2013	di	Kuala	Lumpur,	Malaysia.

3.	 Sidang	ke-17	ACCSQ	Prepared	Foodstuff	Product	Working	(ACCSQ	PFPWG)	pada	tanggal	28	–	

29 Agustus 2013 di Singapura.

4.	 Sidang	ke-18	ACCSQ	Automotive	Product	Working	Group	(APWG)	pada	tanggal	23-25	Oktober	

2013	di	Malaka,	Malaysia.

5.	 Sidang	ke-20	ACCSQ	Traditional	Medicine	and	Health	Supplement	(TMHS)	pada	tanggal	14-16	

Nopember	2013	di	Yogyakarta.

Pada	 tahun	 2013,	 BSN	 berpartisipasi	 dalam	 Sidang	 ke-15	 JSC	 EEE	 tanggal	 27-30	Mei	 2013	 di	

Vientiane,	Laos	dan	Sidang	ke-16	JSC	EEE	tanggal	17-22	Nopember	2013	di	Kuala	Lumpur,	Malaysia.	

Bahkan,	BSN	menjadi	tuan	rumah	Sidang	ke-18	APEC	JRAC	on	EEE,	14-15	April	2013,	di	Surabaya.		

b.  APEC

Sebagai	 salah	 satu	anggota	ekonomi	APEC,	 Indonesia	 telah	berpartisipasi	 dalam	sidang-sidang	

APEC	Sub-Committee	on	Standards	and	Conformance (APEC SCSC), untuk menyampaikan posisi 

atau kepentingan Indonesia dan berpartisipasi dalam kegiatan standards and conformance di 

tingkat regional Asia Pasifik. Ini merupakan komitmen Indonesia sebagai anggota APEC untuk 

mewujudkan Bogor	Goals.

Mendukung	 Indonesia	 sebagai	 ketua	 dalam	 Sidang	 APEC	 tahun	 2013,	 BSN	 bertindak	 sebagai	

tuan	rumah	Sidang	APEC	SCSC	I	tanggal	27-28	Januari	2013	di	Jakarta	dan	Sidang	APEC	SCSC	III	

tanggal	28-29	Juni	2013	di	Medan.	Di	samping	itu,	dalam	rangkaian	Sidang	APEC	SOM	II,	BSN	telah	

menyelenggarakan APEC	Workshop	Best	 Practices	on	Enhancing	 Food	 Safety	 Standards	 to	 SMEs  

pada	10	April	2013	di	Surabaya.	Dalam	rangkaian	APEC	SOM	III,	BSN	pun	bertindak	sebagai	tuan	rumah	

penyelenggaraan APEC	7th	Conference	on	GRP	tanggal	26-27	Juni	2013	di	Medan,	Sumatera	Utara.
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BSN telah mengusulkan dua APEC Project Proposal, yaitu: 

1. APEC	Workshop	Best	Practices	on	Enhancing	Food	Safety	Standards	to	SMEs.

2. APEC	7th	Conference	on	Good	Regulatory	Practices	(GRP).

Kedua proposal tersebut telah disetujui melalui seleksi ketat oleh Sekretariat APEC. Kepala Pusat 

Kerjasama Standardisasi BSN bertindak sebagai Project Overseer kegiatan tersebut.

BSN	juga	aktif	di	berbagai	forum	tingkat	regional	lainnya,	yaitu:	sidang	ke-38	Pasific Asia Standard 

Congress	tanggal	19-24	Mei	2013	di	Honolulu	(Amerika	Serikat),	sidang	ke-2	Regional Comprehensive 

Economic Partnership	 tanggal	 23	 –	 27	 September	 2013	 di	 Brisbane	 (Australia),	 dan	 sidang	 ke-4	

ASEAN China FTA Joint Commission tanggal	5-7	Nopember	2013	di	Bangkok	(Thailand).

Kerjasama Multilateral dan Internasional

Kegiatan kerjasama multilateral dan internasional secara umum bertujuan untuk meningkatkan 

posisi Indonesia di bidang standardisasi dalam forum internasional dan secara khusus untuk 

meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif Indonesia dalam forum perumusan standar 

internasional ISO dan IEC, serta untuk memfasilitasi kerjasama dalam mendukung perumusan SNI, 

yang dilaksanakan melalui:

-	 Fasilitasi	manajemen	operasional	penanganan	kegiatan	ISO	dan	IEC,	termasuk	kesekretariatan	

Komite Nasional IEC Indonesia (Indonesian National Committee for IEC).

-	 Penguatan	 posisi	 di	 tingkat	 nasional	 melalui	 pembentukan	 tim	 penyusunan	 pedoman	 dan 

capacity building.

-	 Penguatan	partisipasi	aktif	 Indonesia	dalam	sidang	 ISO	dan	 IEC	maupun	kerjasama	capacity 

building.

-	 Peningkatan	kepercayaan	internasional	pada	Indonesia	melalui	penyelenggaraan	tuan	rumah	

pertemuan maupun kegiatan internasional lainnya.

-	 Perintisan	Kerjasama	dengan	Standard Development Organization (SDO).

Sasaran	 Kerjasama	Multilateral	 dan	 Internasional	 adalah	meningkatkan	 peran	 aktif	 Indonesia	 di	

forum internasional melalui penguatan peran di tingkat nasional, terakomodasinya kepentingan 

Indonesia melalui forum standardisasi internasional ISO dan IEC, perintisan kerjasama SDO untuk 

mendukung perumusan SNI, dan peningkatan stakeholder engagement. Selama tahun 2013 

kerjasama multilateral dan internasional telah dilangsungkan, antara lain pada:

   Forum IEC

BSN telah menyelesaikan rencana strategis Komite Nasional IEC sebagai arah kebijakan standardisasi 

di bidang elektronika. Kehadiran Komite Nasional IEC dalam IEC	General	Meeting	berperan penting 

meng-update kebijakan IEC, membuka jaringan kerjasama di bidang elektroteknika dimana Indonesia 

tahun ini menjalin kerjasama dengan Jepang (JISC), pertemuan teknis IEC, serta pertemuan khusus 

kawasan Asia Pasifik sebagai forum untuk saling mendukung partisipasi di forum IEC. 

BSN sudah berhasil meningkatkan status keanggotaan Indonesia menjadi Participating	Member	

di TC 34 – Lamps	and	 related	equipment, serta 4 SC di bawahnya yaitu SC 34A – Lamps, SC 



34 B – Lamp caps and holders, SC 34 C – Auxiliaries for lamps, SC 34 D – Luminaires. BSN 

juga telah merintis pembentukan National	Mirror	Committee	Battery	sebagai antisipasi partisipasi 

Indonesia terkait smart grid.  Dalam hal capacity building, BSN telah menyelenggarakan General	

Workshop on IEC dan Advanced training on International Standardization Processes and Directives 

dari IEC – APRC untuk meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan dan staf BSN di 

bidang elektroteknika. BSN juga menyelenggarakan Seminar on IEC Ex sebagai sosialisasi dalam 

meningkatkan awareness para pemangku kepentingan terhadap penilaian kesesuaian untuk 

peralatan dan jasa yang digunakan dalam lingkungan yang mudah terjadi eksplosif.

   Forum ISO

BSN hadir di ISO	General	Assembly	(GA)	yaitu	forum	Petinggi	National Standard Bodies seluruh 

anggota	untuk	menetapkan	kebijakan	ISO	dalam	melaksanakan	tupoksi.Sidang	ISO	GA	didahului	

sidang Committee	on	Developing	Country	Matters	 (DEVCO). Di sidang tersebut BSN menjalin 

kemitraan dengan Gulf	Standards	Organisation	(GSO),	 IRAN,	CEO	PASC	dan	 lain-lain.	BSN	 juga	

berpartisipasi aktif di ISO/TC sebagai Convenor di ISO/TC 207 (Environment management) untuk 

project	 GHG	measurement	methods dan sebagai Co-Convenor	 di	 ISO/TC	 207	 (Environment	

management) project land degradation and desertification, Project Leader pada ISO/TC 45/SC 3: 

Rubber	and	rubber	products	-	Row	material	(including	latex	for	use	in	the	rubber	industry) untuk 

revisi ISO 2000:2003, Co-Chair	twinning	program ISO/TC 207/SC 1 (Environmental	Management	

Systems) dan Co-Secretary	 twinning	 program	 untuk	 ISO/TC	 223/WG	 3:	 Societal	 Security-

Emergency	Management), dan Co-Secretary	dalam	ISO/TC	207/SC	7/WG	5.

   Event Nasional dan Internasional

BSN melaksanakan event nasional dan internasional di antaranya ISO/BSN regional workshop on 

increasing consensus and stakeholder engagement, sebagai referensi/pedoman NSB meningkatkan 

partisipasi	pemangku	kepentingan.	BSN	 juga	 telah	menyelenggarakan	Sidang	ke-61	 ISO/TC	45	–	

Rubber and rubber products di Bali pada tanggal 27 Oktober hingga 1 November 2013. Pada sidang 

tersebut Indonesia berhasil membawa project revisi ISO 2000 untuk disetujui secara fast track dari 

tahap Committee Draft (CD) menjadi Standar Internasional yang akan dipublikasikan tahun 2014.

   Kerjasama Jepang (JEMA-IS INOTEK)

Untuk memperkenalkan standar baru laboratorium AC dan kulkas berkinerja lebih efisien, BSN 

menyelenggarakan Seminar on New International Standards for Air Conditioners and Refrigerators. 

Seminar ini disertai kunjungan ke laboratorium, pengiriman expert laboratorium elektronika 

mengikuti workshop di Jepang. Diharapkan standar ini dapat diadopsi menjadi standar nasional 

dan digunakan dalam regulasi pemerintah. 

Di samping itu, BSN juga melaksanakan Symposium on Intelligent Transport System sebagai 

capacity building dari Society of Automotive Engineers of Japan, INC. Simposium ini meningkatkan 

awareness pemangku kepentingan terkait standar yang dihasilkan ISO/TC 204 dalam menghadapi 

permasalahan di bidang transportasi.
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   Kerjasama Isu Lingkungan

Dengan dukungan dana Swedish Standard Institute (SIS) dan Swedish International Development 

Cooperation Agency (SIDA), Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Swedia dalam 

program Trade promotion through standardization in the South and South East regions (SESA). 

Melalui	progam	SESA,	Indonesia	telah	mengikuti	berbagai	forum	kegiatan	terkait	standard setting 

untuk ISO 13065 – Sustainability criteria for bioenergy. Program ini bertujuan meningkatkan 

kemampuan	negara-negara	SESA	dalam	perumusan	standar	ISO,	khususnya	ISO	13065,	sehingga	

negara-negara	 SESA	menjadi	 standard setter, bukan standard taker. Selain itu, BSN juga telah 

melakukan pertemuan pembahasan project land degradation and desertification (ISO 14055) yang 

diusulkan Indonesia dan Indonesia menjadi Co-Convenor	untuk project tersebut, yang hasilnya 

akan	disirkulasikan	kepada	seluruh	anggota	ISO/TC	207/WG	9	untuk	mendapatkan	komentar	dari	

anggota	WG	9.

   Pedoman DELRI dan Pedoman Partisipasi ISO/IEC

Untuk memperkuat partisipasi Indonesia di forum internasional, BSN telah mulai menyusun 

Pedoman DELRI dan Pedoman Partisipasi di Forum ISO/IEC. Penyusunan pedoman telah mencapai 

pembahasan akhir dan akan difinalisasi di tahun 2014.

   Kerjasama dengan SDO dan organisasi lain

BSN telah merintis kerjasama dengan beberapa Standard Development Organization, seperti 

American	Society	of	Mechanical	Engineers	(ASME),	American Petroleum Institute (API), National 

Association of Corrosion Engineers (NACE), Technical Association of the Pulp and Paper Industry 

(TAPPI). Kerjasama yang dirintis dengan UNIDO untuk national awareness campaign on ISO 50001, 

Energy	Management	System, juga telah mulai dilaksanakan unit terkait di BSN.

Notifikasi 

Notifikasi terkait dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria 

dan prosedur penyelesaian hambatan teknis bidang perdagangan, penyelesaian hambatan teknis 

dalam perdagangan dan notifikasi rancangan peraturan teknis dari luar dan dalam negeri serta 

mengembangkan sistem, mekanisme dan prosedur penyelesaian notifikasi dan respon terhadap 

peraturan teknis perdagangan dari luar negeri serta pelaksanaan urusan kesekretariatan Panitia 

Nasional dan Kelompok Kerja bidang hambatan teknis.

Sebagai Notification Body, BSN berkewajiban untuk menotifikasikan rancangan regulasi teknis 

Indonesia serta program pengembangan standar sebagai bentuk pelaksanaan transparansi; 

menerima dan mendistribusikan notifikasi rancangan regulasi teknis anggota WTO serta 

mengkoordinasikan tanggapan Indonesia atas notifikasi tersebut.  

Sebagai Enquiry	Point, BSN bertanggung jawab merespon pertanyaan mengenai standar, peraturan 

teknis dan sistem penilaian kesesuaian yang datang dari dalam dan luar negeri. Informasi mengenai 



standar dan sistem penilaian kesesuaian dalam notifikasi perlu disebarkan kepada stakeholder untuk 

diketahui, dipelajari dan direspon terutama jika berpotensi menghambat perdagangan Indonesia .

Informasi tersebut dapat ditanggapi oleh institusi yang tepat terkait dengan bidang tugasnya, 

serta berguna bagi institusi tersebut dalam mendapatkan informasi mengenai persyaratan ekspor 

ke negara tujuan. Penyebarluasan informasi memberikan dampak bagi fasilitasi ekspor produk 

Indonesia di pasar internasional sehingga dapat mendukung peningkatan ekspor produk. Di tahun 

2013 diperoleh capaian berikut:

•	 Notifikasi	 ke	 Sekretariat	WTO	 terhadap	 11	 Rancangan	Regulasi	 teknis	 dan	 3	 Regulasi	 teknis	

Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.  

•	 Notifikasi	 9	 Adendum	 notifiikasi	 regulasi	 teknis	 Indonesia	 yang	 telah	 ditetapkan,	 meliputi	

Perubahan	Peraturan	Menteri,	Penetapan	Regulasi	Teknis.

•	 Penanganan	53	enquiry	terkait	standar,	regulasi	teknis	dan	prosedur	penilaian	kesesuaian	yang	

diajukan anggota WTO.

•	 Penyusunan	 posisi	 Indonesia	 untuk	 sidang	 reguler	 TBT-WTO,	 khususnya	 Specific Trade 

Concern (STC) yang diajukan oleh anggota WTO terkait dengan regulasi teknis, standar, dan 

prosedur penilaian kesesuaian yang ditetapkan Indonesia. STC Indonesia yang diagendakan 

dalam sidang reguler Komite TBT antara lain: 

a.	 Peraturan	Menteri	Kesehatan	No.	30	Tahun	2013.

b.	 Peraturan	Menteri	Perdagangan	No	82/M/DAG/PER/12/2012	tentang	Impor	Produk	Telepon	

Genggam,	Komputer	Jinjing	(handheld)	dan	Tablet.	

c.	 Rancangan	Peraturan	Menteri	Kominfo	tentang	Sertifikasi	Alat	dan	Perangkat	Telekomunikasi	

khususnya terkait Sertifikasi produk telepon genggam, komputer jinjing dan tablet beserta 

produk wireless.

d.	 Peraturan	Menteri	Perindustrian	tentang	Pemberlakuan	SNI	Mainan	secara	wajib.	

e. Pemberlakuan SNI Keramik berglasir Secara wajib.

f.	 Peraturan	Menteri	Pertanian	No.	84	Tahun	terkait	persyaratan	halal.	

 Selain itu, Indonesia juga mengajukan concern terhadap regulasi negara anggota WTO yang 

berdampak pada perdagangan antara lain: 

a. EU Directive on  on Registration, Evaluation, Authorization for Chemical Hazardous (REACH) 

b. European	Union	-	Directive	2009/28/EC,	Renewable	Energy	Directive.

c. USA Bio Fuel Policy. 

d. Intervensi Indonesia atas isu tobaco products, nicotine containing product and herbal product 

for smoking. Packaging for retail sale of any aforementioned yang dimunculkan Dominika.

•	 Partisipasi	dalam	sidang	reguler	Committee on Technical Barrier to Trade (dilaksanakan pada 

bulan	Maret,	Juni	dan	November	2013).	Partisipasi	Indonesia	di	antaranya:	

a. Indonesia turut aktif sebagai pembicara dalam thematic	discussion	on	Good	Regulatory	

Practices dan thematic Discussion on Standard Jenewa,	 Maret	 2013.	 Progress	 GRP	 in	

APEC disampaikan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi. Sedangkan untuk 

session standard, Six Principle of Standard Development disampaikan oleh Kepala Pusat 

Kerjasama Standardisasi. 

b. Pada bulan Juni 2013, Indonesia selaku Enquiry	 Point	dan Notification Body menerima 

undangan dari Sekretariat TBT WTO untuk berpartisipasi dalam the Sixth Procedure on 

Information Exchange. Kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui kebijakakan serta 
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progress yang telah dibuat Sekretariat Komite TBT WTO dalam mendukung transparansi. 

Sekretariat WTO telah memperkenalkan sistem informasi berbasis IT untuk memfasilitasi 

dan memudahkan proses pengiriman dan penanganan notifikasi bagi anggota WTO. 

c. Indonesia juga memberikan masukan terhadap dokumen Voluntary	 Mechanism	 on	

Good	Regulatory	Practices yang disusun oleh Sekretariat Komite TBT dan Transparency A 

Coherense use of Notification yang merupakan proposal dari EU.  Kedua masukan tersebut 

dimuat pada dokumen JOB/TBT/59 dan JOB/TBT/54.

•	 Pada	sidang	ke-6	Trade Policy Review Body (TPRB), khususnya terkait Chapter Standard and 

Technical Regulation, Indonesia menerima 750 pertanyaan dari 26 negara. 15 pertanyaan dari 

5 negara terkait proses perumusan standar, regulasi teknis, prosedur penilaian kesesuaian, toys, 

RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, SNI Baja, dan peraturan terkait label.

•	 Penerbitan	Newsletter	TBT-WTO	(edisi	bulan	Oktober	–Desember	2013)

•	 Pembentukan	Tim	Notifikasi	beranggotakan	wakil	instansi	terkait,	dan	terdiri	dari	Tim	Inti	dan	

Tim Sektor Produk (6 kelompok).

53 enquiry dari anggota WTO terkait standar, regulasi teknis dan 

prosedur penilaian kesesuaian

Elektronika

10

Full Text 
Documents

10

Energy 
Efficiency 
Regulation

2

Ceramic Tiles

3

Import 
Requirements

3

Mainan 
Anak

10

Extended 
comment of 
notification

5

Nutrition 
Labelling

3

Steel

3

Marking and 
Certification

4

Outgoing notification



Penelitian Standardisasi

Standardisasi semakin diakui luas berkontribusi dan memberi pengaruh besar 

dalam berbagai sektor seperti pangan, kesehatan, energi, pendidikan, manufaktur, 

telekomunikasi, elektronika, transportasi, konstruksi, pertambangan, 

dan sebagainya. Tidak hanya itu, standardisasi pun berkontribusi nyata 

memberi solusi pada berbagai persoalan global seperti: perubahan iklim, 

pemanasan global, ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan 

kelangkaan energi. Di tengah arus perdagangan bebas yang semakin 

deras mengalir, standardisasi pun menduduki peran strategis sebagai 

instrumen	 penting	 perdagangan	 antar-negara.	 Sejumlah	 negara	

berpaling pada standardisasi untuk meningkatkan daya saing 

nasional sekaligus memanfaatkannya untuk melindungi pasar dan 

industri domestik. 

Untuk menumbuhkan daya saing nasional sekaligus melindungi 

kepentingan domestik, diperlukan kebijakan yang tepat mengenai arah 

pengembangan standardisasi. Dalam konteks ini, mutlak didukung oleh 

penelitian	agar	pengembangan	standardisasi	benar-benar	dapat	memberikan	

manfaat optimal bagi penguatan daya saing nasional dan memberikan 

perlindungan terhadap pasar dan industri domestik.   

Terkait dengan hal ini, di tahun 2013 BSN telah melakukan penelitian menyangkut empat bidang. 

Sasaran penelitian tersebut meliputi:

1.	 Kesiapan	SNI,	LPK	&	industri	pada	sektor	otomotif	menghadapi	regulasi	UNECE.

2. Sistem penilaian kesesuaian produk elektronika untuk memfasilitasi peningkatan daya saing 

produk nasional dalam perdagangan.

3. Pemetaan national	 differences SNI sektor pertanian untuk memperkuat posisi daya saing 

Indonesia.

4. Pemetaan national	 differences SNI sektor manufaktur untuk memperkuat posisi daya saing 

Indonesia.

Standardisasi semakin berperan bagi pencapaian program pembangunan nasional. BSN telah 

melakukan penelitian dan pengembangan standardisasi yang menghasilkan rekomendasi untuk 

meningkatkan peran kegiatan standardisasi bagi pembangunan nasional. Tiga penelitian dilakukan 

mengenai peranan kegiatan standardisasi dalam mendukung pembangunan nasional mencakup:

1.	 Pengembangan	kebutuhan	SNI	prioritas	untuk	mendukung	program	MP3EI.

2. Kebutuhan standar penerapan smart grid di Indonesia.

3.	 Korelasi	 SNI	 -	HS	 	dan	aplikasi	economic benefit of standard (EBS) sebagai alat pendukung 

pengembangan dan penerapan standar.

Penelitian dan pengembangan standardisasi harus didorong agar melibatkan kalangan luas, 

utamanya kalangan akademisi dan pelaku industri. Untuk itu, BSN telah menerbitkan Jurnal Ilmiah 

Standardisasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi.
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Kesiapan SNI, LPK & industri sektor otomotif menghadapi regulasi UNECE

Seiring dengan globalisasi industri otomotif, diperlukan harmonisasi persyaratan teknis secara 

internasional untuk kendaraan bermotor. Persyaratan teknis tersebut bermanfaat mengurangi 

biaya pengembangan industri otomotif serta menghindari pengulangan prosedur administratif 

pengembangan industri otomotif nasional. Saat ini regulasi otomotif dunia mengacu pada tiga 

sumber, yaitu: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Japan Industrial 
Standards (JIS) dan American National Standards Institute (ANSI). Dalam forum APEC dan 

ASEAN, negara anggota telah memutuskan untuk melakukan adopsi regulasi otomotif sesuai 

regulasi internasional UNECE. Mengacu pada kesepakatan perjanjian saling pengakuan ASEAN 

atau ASEAN Mutual Recognition Arrangement dalam forum ASEAN Consultative Committee 
on Standards and Quality (ACCSQ), terdapat 51 regulasi UNECE yang terkait dengan keamanan 

produk (safety) dan perlindungan konsumen yang diputuskan untuk diadopsi. 

Adopsi 51 regulasi UNECE ke 

dalam SNI ditempuh dalam dua 

tahap. Tahap pertama menyangkut 

pengadopsian terhadap 19 

regulasi UNECE yang sudah 

harus diselesaikan sebelum 2015. 

Tahap kedua akan disusul dengan 

adopsi 32 regulasi UNECE. BSN 

melakukan kajian ini difokuskan 

pada adopsi 19 regulasi UNECE 

dalam tahap pertama. Penelitian 

dilakukan dalam periode waktu 

kurang lebih satu tahun dengan 

lokasi pengambilan data primer di 

DKI Jakarta, Banten (Tangerang), 

Jawa Barat (Bekasi, Bandung), 

Jawa Tengah (Klaten dan 

Magelang), Jawa Timur (Gresik 

dan Surabaya). Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan berupa pengisian 

kuesioner dan wawancara langsung responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 

pustaka.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan
a) Terhadap 19 regulasi UNECE yang akan diadopsi 2015 dalam kerangka ASEAN MRA 

(Tahap I), pengetahuan industri (pelaku usaha) masih rendah, dimana hanya 14% dari 
pelaku usaha sektor otomotif yang menghasilkan produk yang terkait 19 regulasi 
UNECE mengetahui regulasi UNECE.

b) Dari sejumlah SNI sektor otomotif yang telah ditetapkan oleh BSN, terdapat 39 SNI 
mempunyai acuan tidak mutahir (up-date) dan telah berumur lebih 10 tahun.

c) Teridentifikasi 119 standar internasional, standar regional dan standar nasional negara 
lain yang dijadikan referensi 19 regulasi UNECE yang diadopsi ASEAN. 

Rekomendasi
a) Sosialisasi regulasi UNECE, khususnya 19 regulasi UNECE yang akan diadopsi dalam 

kesepakatan ASEAN MRA (Tahap I), untuk meningkatkan pengetahuan industri 
sekaligus mempersiapkan pemberlakuannya pada tahun 2015.

b) Melakukan kaji ulang merevisi 39 SNI yang teridentifikasi mempunyai acuan yang 
tidak mutakhir (up-date) dan telah berumur lebih dari 10 tahun. 

c) Mengusulkan adopsi 119 standar internasional, standar regional dan standar nasional 
negara lain yang merupakan referensi 19 regulasi UNECE, menjadi SNI untuk 
mendukung penerapan ASEAN MRA sektor otomotif. Telah dihasilkan draft standar 
berdasarkan regulasi UNECE yang telah dimodifikasi dengan menghilangkan unsur 
regulasi. 

d) Pengembangan laboratorium uji dengan ruang lingkup yang terkait dengan 19 
regulasi UNECE untuk mendukung penilaian kesesuaiannya.
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Sistem penilaian kesesuaian produk elektronika untuk 
peningkatan daya saing produk nasional

Sejak tahun 2005 BSN telah mewakili Indonesia sebagai member 

body dalam IEC System of conformity assessment schemes for 
electrotechnical equipment and components (IECEE) yang berada 

di bawah International Electrotechnical Commission (IEC). Sampai 

tahun 2012, Indonesia mempunyai dua National Certification 
Body (NCB) dan dua Certification Body for Testing Laboratory 
(CBTL). Sayangnya, NCB dan CBTL tersebut belum optimal 

dimanfaatkan oleh produsen elektroteknika di Indonesia. 

Ketersediaan NCB dan CBTL merupakan bentuk fasilitasi 

untuk penerapan IECEE CB Scheme sebagai sistem penilaian 

kesesuaian produk elektroteknika yang diakui luas di 

tingkat internasional. Dengan skema ini, perusahaan 

memperoleh kesempatan lebih luas untuk memasarkan 

produk elektroteknika yang dihasilkan secara global. 

Tujuan kajian adalah menganalisa penyebab belum optimalnya pemanfaatan NCB dan 

CBTL oleh produsen produk elektroteknika dalam negeri. Ruang lingkup dan batasan 

kajian mencakup: 

1) Penilaian Kesesuaian Produk Elektronika, yang dimaksud dalam judul penelitian 

adalah IECEE CB Scheme yang dibuat oleh IECEE. Peningkatan Daya Saing yang 

dimaksud adalah fasilitasi NCB dan CBTL yang diharapkan dapat meningkatkan 

daya saing produk elektroteknika dari Indonesia.  

2)  Lingkup dan istilah yang digunakan mengacu IEC. 

3)  Kerangka sampling penelitian adalah data statistik CBTC yang diambil dari 

Sekretariat Member Body IECEE Indonesia di BSN. 

4) Responden adalah produsen produk elektroteknika dengan kategori Household 

and similar equipment (HOUS), Installation accessories and connection devices 

(INST), Luminaires (LITE), Batteries (BATT), Electronics, entertainment (TRON), 

dan IT and office equipment (OFF) sesuai lingkup NCB yang ada di Indonesia dan 

kategori produk yang terbanyak jumlah sertifikat dan nilai ekspor. 

5)  Pengumpulan data primer dan sekunder kajian dilakukan selama periode Maret-

Oktober 2013. 

6)  Analisa produk dan lingkup yang mengacu pada standar IEC yang terkait dibatasi 

pada nomor standar, tidak sampai versi amandemennya.

Penelitian dilakukan dengan periode waktu satu tahun dengan melibatkan survei 

responden perusahaan elektroteknika. Lokasi survei tersebar di Jakarta, Banten 

(Tangerang), Jawa Barat (Bekasi, Cirebon, Sukabumi dan Bogor), Jawa Tengah 

(Semarang), Batam, dan Jawa Timur (Pasuruan). Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan survei lapangan dengan alat bantu kuesioner dan wawancara langsung 
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dengan responden sejumlah 28 perusahaan, sedangkan data sekunder didapatkan dengan 

studi pustaka. Produsen produk kelistrikan dan elektronika yang disurvei dipilih berdasarkan 

pada kriteria sebagai berikut: 

1) Tercantum dalam daftar perusahaan yang pernah mendapatkan CBTC sehingga diharapkan 

perusahaan telah berpengalaman menerapkan IECEE CB Scheme.

2)  Berlokasi di Indonesia. 

3)  Menghasilkan produk yang memiliki lingkup yang sama dengan lingkup NCB Nasional 

(HOUS, LITE, INST dan BATT), diperluas dengan lingkup TRON dan OFF yang mendominasi 

dalam statistik CBTC di Indonesia dan dunia. 

Data primer survei lapangan diolah dan direkapitulasi dalam tabel menggunakan bantuan 

aplikasi Microsoft Excel kemudian dilakukan pengolahan statistika dengan aplikasi SPSS. Metode 

analisa berupa analisa deskriptif dan analisa statistika regresi berganda serta analisa korelasi.
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Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
a) Lingkup pada dua NCB dan CBTL yang telah ada saat ini di Indonesia 56,25% tidak sesuai 

bila dibandingkan dengan potensi pasarnya, bahkan tidak tersedia lingkup untuk produk 
kategori TRON (standar IEC 60065) dan OFF (IEC 60950) yang merupakan 2 kategori 
terbesar dari nilai ekspor dan terbanyak CBTC. 

b) Perusahaan yang disurvei masih banyak yang belum mengetahui keberadaan NCB-CBTL 
di Indonesia (54%), walaupun banyak yang sadar akan manfaat tersedianya NCB-CBTL 
apabila tersedia di tingkat nasional (76%). 

c) Penentu pemilihan NCB-CBTL didominasi perusahaan induk (54%) dan pelanggan (25%), 
sedangkan sisanya (21%) ditentukan internal perusahaan. 

d) Tingkat keberterimaan NCB-CBTL Nasional terbanyak adalah “sebatas pada 
mengusulkan” (54%) dan “studi lebih lanjut” (32%). 

e) Koefisien determinasi 5 variabel dipilih sebesar 78,2%. Hal ini berarti kelima faktor yang 
diuji (meliputi: penentu pemilihan, kesesuaian lingkup, pengetahuan, permodalan, dan 
kesadaran) berkontribusi kuat terhadap pemilihan NCB dan CBTL sebesar 78,2% dengan 
arah korelasi positif, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Tiga faktor dengan 
signifikansi <0,15 adalah “penentu pemilihan”, “kesesuaian lingkup”, dan “pengetahuan”. 

Rekomendasi
a) Pengembangan lingkup NCB dan CBTL, perlu disesuaikan dengan produk yang banyak 

diekspor dan banyak CBTC-nya dari Indonesia yaitu kategori TRON, OFF dan juga 
beberapa produk kategori HOUS, namun perlu pengkajian lebih dalam terlebih dahulu 
untuk mengetahui peluang pasarnya. 

b) Melakukan upaya agar NCB dan CBTL Nasional memiliki reputasi dan upaya menjadikan 
NCB-CBTL globally well known sehingga diketahui oleh pihak perusahaan induk dan 
pelanggan melalui publikasi yang mudah diakses pada tingkat global. 

c) Sosialisasi keberadaan NCB dan CBTL Nasional pada produsen elektroteknika dalam 
negeri, antara lain melalui KADIN Pusat, Asosiasi, dan perusahaan, sehingga NCB-CBTL 
Nasional lebih dikenal oleh para penentu. 

d) Melakukan penelitian lanjutan dalam rangka penelitian “Sistem Penilaian Kesesuaian 
Produk Elektronika untuk Memfasilitasi Peningkatan Daya Saing Produk Nasional dalam 
Perdagangan”, terutama penelitian yang terkait dengan faktor NCB-CBTL (seperti: 
reputasi, biaya, waktu, dan lain-lain) dan faktor regulasi yang belum mengakomodasi 
dilaksanakannya sistem penilaian kesesuaian IECEE CB Scheme di Indonesia. 



Pemetaan national differences SNI sektor manufaktur

Dalam rangka mendorong daya saing, standar merupakan perangkat strategis meningkatkan 

daya saing nasional. Di bidang industri, penerapan standar telah membuka dimensi dan 

tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam hal proses 

inovasi, pengurangan ongkos produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen 

resiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi  dan 

tanggung jawab sosial (social responsibility). Bila diperhatikan, potensi sumber daya alam, 

keanekaragaman budaya, faktor geomorfologi berbagai daerah di Indonesia merupakan 

kekuatan luar biasa besar untuk memberikan kontribusi bagi daya saing nasional. 

Potensi tersebut memungkinkan diidentifikasi national differences dalam standar. Standar 

yang dikembangkan berdasarkan national differences bertujuan untuk melindungi keamanan 

dan keselamatan konsumen dalam negeri. Banyak karakteristik unik Indonesia yang dapat 

dimasukan ke dalam komponen persyaratan standar. Hal ini akan membantu pelaku industri 

dalam negeri lebih mengenal karakteristik unik tersebut dibanding produsen produk impor. 

Melalui pengembangan standar berdasarkan national differences, industri domestik mendapat 

peluang dalam mempertahankan pasar nasional dari serbuan produk asing. 

Dengan demikian penerapan standar nasional tidak hanya dapat meningkatkan daya saing 

produk nasional dalam menembus pasar internasional, tetapi juga memberikan keuntungan 

bagi industri dalam negeri untuk melindungi penguasaan pasarnya di tingkat persaingan pasar 

domestik, sebagai akibat dari pemberlakuan standar berdasarkan national differences. Tujuan 

kajian ini mengidentifikasi dan menganalisa national differences pada SNI sektor kelistrikan, 

baja, makanan dan minuman untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan 

semua data dan informasi dari beberapa narasumber (ilmuwan dan praktisi) terkait semua hal 

yang dapat menjadi potensi national differences sehingga potensi tersebut dapat dikembangkan 

pada standar khususnya SNI. Beberapa potensi national differences sektor kelistrikan, sektor 

baja, sektor makanan dan minuman dalam kajian ini difokuskan untuk masing-masing sektor 

yaitu berturut-turut produk tusuk kontak dan kabel, produk panel dinding, flooring, ceiling, 

saniter; serta produk kemasan makanan dan minuman.

Hasil pemetaan  potensi national differences sesuai kondisi geografis, iklim, budaya dan 

lingkungan di Indonesia untuk produk tersebut di atas,  sebagai berikut:

1) Tusuk kontak memiliki potensi national differences:

a) Bentuk dan ukuran yang dilengkapi pembumian 

b) Uji kandungan kimia berbahaya

2) Kotak kontak memiliki potensi national differences:

a) Bentuk dan ukuran yang dilengkapi pembumian 

b) Uji kandungan kimia berbahaya

c) Penutup (shutter)

d) Uji ketahanan terhadap rayap
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3) Kabel (instalasi rumah tangga) memiliki potensi 

national differences:

a) Uji ketahanan terhadap rayap

b) Uji kandungan kimia berbahaya

c) Uji cuaca

4) Panel dinding kayu memiliki potensi national 

differences:

a) Uji ketahanan terhadap rayap

b) Uji ketahanan hama bubuk kayu

c) Uji ketahanan jamur

d) Uji kedap suara

5) Ubin kayu solid memiliki potensi national 

differences:

a) Uji ketahanan terhadap rayap

b) Uji ketahanan terhadap hama bubuk kayu

c) Uji ketahanan terhadap jamur

d) Uji ketahanan terhadap api

6) Ubin kayu komposit memiliki potensi national 

differences:

a) Uji ketahanan terhadap rayap

b) Uji ketahanan terhadap hama bubuk kayu

c) Uji ketahanan terhadap jamur

d) Uji ketahanan terhadap api

e) Uji kedap suara

7) Kemasan kayu (palet) memiliki potensi national 

differences:

a) Uji ketahanan terhadap rayap

b) Uji ketahanan terhadap hama bubuk kayu

c) Uji ketahanan terhadap jamur

8) Plafon (gypsum) memiliki potensi national 

differences:

a) Uji ketahanan terhadap rayap

b) Uji ketahanan terhadap api

9) Kemasan produk makanan dan minuman 

(plastik, styrofoam), memiliki potensi national 

differences:

a) Uji migrasi bahan berbahaya (Monomer, 

Phtalate, dan Logam Berbahaya)

b) Uji ketahanan panas.

Rekomendasi
a) Hasil pemetaaan national differences dapat 

menjadi bahan pengembangan SNI khususnya 
sektor manufaktur untuk memperkuat posisi 
daya saing Indonesia, namun perlu dilakukan 
penelitian lebih mendalam sehingga standar 
yang dikembangkan memiliki suatu data 
ilmiah yang valid dan dapat diterima dalam 
perdagangan khususnya perdagangan 
internasional.

b) Standar internasional yang terkait potensi 
national differences yang teridentifikasi dalam 
kajian ini dapat digunakan sebagai referensi 
pengembangan standar oleh Panitia Teknis 
Perumusan SNI.
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Pemetaan national differences SNI sektor pertanian

Dalam menghadapi era perdagangan bebas seluruh dunia sepakat menghilangkan hambatan 

berupa tarif bea masuk. Diperlukan suatu tools yang mampu menjamin kualitas dan nilai produk 

sehingga produk tersebut akan memiliki daya saing. SNI merupakan standar yang berlaku 

secara nasional. Kualitas SNI akan menentukan kualitas dari produk yang menggunakan SNI 

sehingga akan memiliki daya saing. Salah satu hal yang dapat menjadi keunggulan Indonesia 

yang dapat diangkat dalam standar adalah national differences. Faktor budaya, letak geografis, 

iklim, keragaman hayati, dan perlindungan lingkungan memungkinkan Indonesia menerapkan 

persyaratan tambahan dalam SNI sesuai karakteristik Indonesia. Tujuan kajian ini adalah 

mengidentifikasi potensi national differences pada SNI untuk sektor Pertanian, Perkebunan dan 

Kehutanan untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia.

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data dan informasi 

narasumber (ilmuwan dan praktisi) terkait potensi national differences sehingga potensi 

tersebut dapat dikembangkan pada standar khususnya SNI. Potensi national differences sektor 

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam kajian ini difokuskan pada plastik dan styrofoam 

untuk produk hortikultura khususnya buah-buahan, furnitur berbahan baku kayu, dan produk 

bagi persemaian benih (polybag, plastik mulsa, plastik terpal dan jaring). Potensi national 

differences tersebut antara lain:

1) Kemasan produk hortikultura (plastik 

dan styrofoam) memiliki potensi national 
differences:

a) Uji migrasi bahan berbahaya (Monomer, 

Phtalate, dan Logam Berbahaya)

b) Uji ketahanan panas

2) Furniture (dari kayu) memiliki potensi 

national differences:

a) Uji ketahanan rayap

b) Uji hama bubuk kayu

c) Uji ketahanan jamur

d) Uji kestabilan dimensi

e) Uji kadar air

f) Uji jenis lem

g) Uji jenis finishing

h) Informasi jenis kayu

3) Polybag (pembibitan) memiliki potensi 

national differences:

a) Bentuk dan ukuran

b) Uji ketahanan cuaca

c) Uji biodegradable

d) Uji permeabilitas uap air

4) Terpal (plastik) atau plastik mulsa memiliki 

potensi national differences:

a) Uji intensitas cahaya dan ketahanan 

cuaca

b) Uji permeabilitas uap air

c) Penandaan produk

5) Jaring (net) memiliki potensi national 
differences:

1) Uji intensitas cahaya dan ketahanan 

cuaca

2) Uji kekuatan tarik mulur dan sobek

Rekomendasi

Pemetaan national differences merupakan hasil 
kompilasi dari potensi yang dapat dikembangkan 
sebagai national differences dalam pengembangan 
SNI produk sesuai dengan kondisi geografis, iklim, 
budaya dan lingkungan di Indonesia, dan perlu 
dipertimbangkan oleh Panitia Teknis Perumusan 
SNI dalam perumusan SNI. Hasil pemetaan 
tersebut memerlukan penelitian lebih mendalam 
sehingga standar yang dikembangkan dengan 
memasukkan salah satu faktor national differences 
tersebut memiliki suatu data ilmiah yang valid dan 
dapat diterima dalam perdagangan khususnya 
perdagangan internasional.
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Pengembangan kebutuhan SNI prioritas untuk mendukung program MP3EI

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan 

langkah awal mendorong Indonesia masuk 10 negara besar dunia di tahun 2025. MP3EI merupakan 

arah pembangunan nasional yang menegaskan potensi dan keunggulan 6 (enam) koridor ekonomi. 

Pelaksanaan MP3EI berlandaskan pengembangan 8 (delapan) program utama, terdiri dari 22 

kegiatan ekonomi utama. Kekayaan dan potensi sumber daya alam pada enam koridor ekonomi 

merupakan basis untuk menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat regional 

maupun internasional. Kegiatan standardisasi penting dalam memberikan acuan pemenuhan 

persyaratan dari negara tujuan. Oleh karena itu, dilakukan kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan 

dan pengembangan SNI produk prioritas dari 22 kegiatan ekonomi utama. 

Metode kajian ditempuh melalui studi pustaka dan survei 

lapangan. Kriteria proritas mengacu data dokumen 

MP3EI, data Kawasan Pengembangan Investasi, data 

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia, data komoditas unggulan daerah 

BKPM, dan data ekspor BPS. Dari kajian, didapatkan 180 

produk prioritas pada 22 kegiatan ekonomi utama. Dari 

hasil identifikasi studi pustaka dari 180 produk prioritas, 

ada 107 produk prioritas dalam program MP3EI belum 

memiliki SNI sehingga perlu pengembangan SNI dalam 

memperkuat pengembangan industri 22 kegiatan 

ekonomi utama di enam koridor ekonomi. Ketersediaan 

SNI produk terkait kegiatan ekonomi utama dalam 

enam koridor ekonomi diperoleh 102 SNI. 

Hasil survei di tujuh kota, yaitu: Jakarta, Bandung, 

Denpasar, Palembang, Samarinda, Palu, dan Ambon, 

memperlihatkan bahwa sebanyak 52% dari total 

responden (pelaku usaha) telah menggunakan SNI 

produk untuk produk hasil usaha, beberapa 

responden (pelaku usaha) sekedar mengacu 

(bukan menerapkan) SNI dikarenakan 

ketidakmampuan responden dalam 

memenuhi persyaratan teknis 

dari SNI, dan sebanyak 9 % dari 

total responden meminta 

pengembangan SNI untuk produk hasil usaha karena belum 

tersedianya SNI untuk produk tersebut. Pengembangan SNI baru 

diperlukan dikarenakan ada kebutuhan pasar akan barang 

berstandar. SNI baru ini akan memberikan jamin dipenuhinya 

standar pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
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Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan
a) Teridentifikasi 180 jenis produk prioritas pada 

Kegiatan Ekonomi Utama MP3EI (produk dengan 
HS tertentu/spesifik).

b) Teridentifikasi 107 jenis produk prioritas dalam 
program MP3EI yang belum memiliki SNI.

c) Teridentifikasi 6 jenis produk yang disurvei 
belum memiliki SNI.

d) Teridentifikasi 139 SNI produk terkait kegiatan 
ekonomi utama di enam koridor ekonomi.

Rekomendasi
a) Melakukan kaji ulang atas 108 SNI (dari 139 

SNI produk yang teridentifikasi terkait kegiatan 
ekonomi utama sektor di enam koridor 
ekonomi) karena telah berumur lebih dari lima 
tahun untuk memastikan validitas SNI serta 
tersedianya dokumen SNI dalam kondisi baik.

b) Mempertimbangkan perumusan SNI pada 107 
jenis produk prioritas program MP3EI yang 
belum memiliki SNI, terkait kebutuhan wilayah 
koridor MP3EI, dan menggunakan data Standar 
Internasional yang diidentifikasi pada kajian ini.

c) Meningkatkan sosialisasi SNI pada industri 
karena masih belum mengetahui ketersediaan 
SNI terkait produk usahanya.



Kajian Kebutuhan Standar Penerapan Smart Grid di Indonesia

Sistem distribusi listrik PLN umumnya menggunakan 

sistem sentralisasi. Sistem tersebut berdampak pada 

distribusi listrik di Indonesia, antara lain menyebabkan 

banyak wilayah tidak memperoleh jaringan listrik 

dan juga daerah dengan geologis yang buruk tidak 

dapat menikmati listrik. Sistem sentralisasi listrik 

juga menyebabkan penyusutan tenaga listrik, tidak 

stabilnya tegangan listrik hingga pemadaman aliran 

listrik yang berakibat seluruh wilayah yang bergantung 

pada gardu tertentu mengalami black out. 

Permasalahan tersebut membutuhkan sistem 

pengelolaan energi terbarukan sebagai penyokong 

penyediaan energi listrik saat ini dan dapat menjangkau 

seluruh pelosok tanah air, yaitu sistem desentralisasi 

listrik. Sistem desentralisasi listrik menggunakan 

pembangkit listrik berskala kecil yang tersebar di 

seluruh daerah rawan listrik yang membutuhkan 

pasokan listrik yang besar. Saat ini alat untuk 

mendukung sistem desentralisasi listrik telah tersedia, 

misalnya turbin gas mikro, mikro hidro dan lain-lain. 

Sistem desentralisasi listrik disebut smart microgrid 

atau smart grid. Sistem smart grid merupakan jaringan 

energi cerdas yang dicita-citakan untuk memenuhi 

kebutuhan energi listrik saat ini maupun mendatang. 

Salah satu tantangan penerapan sistem smart grid 

adalah terkait dengan standardisasi. Smart grid tidak 

akan “smart” jika tidak didukung oleh kerangka kerja 

yang standar untuk komunikasi antara perangkat. 

Jika standar belum ditetapkan, tidak ada jaminan 

bagi teknologi smart grid dapat plug and play serta 

mampu memecahkan solusi terhadap masalah pada 

jaringan tersebut. Dalam kaitan kebutuhan standar 

smart grid, BSN mempunyai tanggung jawab dalam 

pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan sistem smart grid di Indonesia. Tujuan 

kajian ini adalah mengidentifikasi kebutuhan standar dalam penerapan sistem smart grid di Indonesia. 

Metode pengumpulan dan pengambilan data dilakukan melalui survei di 9 (sembilan) kota provinsi di 

wilayah Indonesia, meliputi: Sumba Barat Daya, Medan, Semarang, Bandung, Surabaya, DKI Jakarta, 

Pontianak, Denpasar dan Ambon, dengan mempertimbangkan biaya Anggaran DIPA BSN tahun 

2013 yang dialokasikan untuk pelaksanaan kajian tersebut. Kajian ini merupakan studi kasus dengan 

metode pengumpulan data menggunakan alat bantu kuesioner dan wawancara. Sedangkan metode 

analisa data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan
a) Diperoleh 18 SNI dan 114 standar internasional 

dan luar negeri (IEC, IEEE, DIN, KATS, BSMI, SAC 
dan JIS) untuk mendukung sistem photovoltaic. 

b) Diperoleh 7 SNI dan 28 standar internasional 
dan luar negeri (IEC, IEEE, DIN dan JIS) untuk 
mendukung sistem baterai. 

c) Diperoleh 7 SNI dan 93 standar internasional 
dan luar negeri (IEC, IEEE, DIN, KATS, JIS, ANSI 
dan ISO) untuk mendukung sistem kendali dan 
manajemen energi. 

d) Diperoleh 15 standar internasional dan luar 
negeri (IEC, DIN dan SAC) untuk mendukung 
sistem komunikasi . 

e) Diperoleh 7 SNI dan 19 standar internasional 
dan luar negeri (IEC, DIN dan SAC) untuk 
mendukung sistem genset (biodisel). 

f) Diperoleh 9 SNI dan 36 standar internasional 
dan luar negeri (IEC dan IEEE) untuk mendukung 
sistem microhydro. 

Rekomendasi
a) Sistem smart grid cocok dikembangkan di 

Indonesia mengingat sumber energi yang ada 
dan kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari 
sekitar 13.000 pulau-pulau besar dan kecil.

b) Pembentukan Panitia Teknis atau Subpanitia 
Teknis perumusan SNI khusus sistem smart 
grid. Beberapa negara telah membentuk panitia 
teknis terkait smart grid, misalnya: Jerman, 
Jepang, dan Korea.

c) Mengingat terdapat dua SNI yang mendukung 
sistem smart grid, maka diperlukan 
pengembangan SNI sistem smart grid mengacu 
standar yang telah diidentifikasi kajian ini.
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Kajian korelasi SNI - HS dan aplikasi  Economic Benefit of Standar (EBS)

Harmonized System (HS) merupakan sistem kodefikasi barang di bawah koordinasi World 

Custom Organization (WCO). Klasifikasi jenis barang dalam HS bervarian dan dirancang 

mencakup semua komoditi perdagangan. Kajian ini bertujuan menyusun korelasi SNI-HS yang 

valid sebagai alat pendukung pengembangan dan penerapan SNI di Indonesia. Korelasi SNI-

HS mengacu pada prinsip pemadanan/pencocokan atau kesamaan/kesetaraan antara produk 

dalam SNI terhadap produk dalam HS. Klasifikasi komoditi (penomoran HS) mengacu Buku Tarif 

Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2012, dan nomor SNI mengacu pada data SNI 2012. Dari 

kajian ini diperoleh hasil berikut:

1) Korelasi SNI terhadap HS untuk sejumlah 959 

padanan terverifikasi valid (22,3%), 787 padanan 

terverifikasi (18,3%), 1.456 belum diverifikasi 

(33,9%), 819 SNI tidak memiliki korelasi atau 

diidentifikasi bukan merupakan SNI produk 

(19%), dan 279 SNI belum dikerjakan (6,5%). 

2) 959 padanan HS yang valid mencakup berbagai 

sektor HS dengan tingkat prioritas meliputi: 

prioritas I sebanyak 205 padanan, dan prioritas 

II sebanyak 444 padanan, serta prioritas III 

sebanyak 310 padanan. Artinya, hanya 205 SNI 

sesuai HS (21,4%).

3) Korelasi SNI-HS bermanfaat dalam 

pengembangan SNI sebagai: 

a)  Alat identifikasi produk dengan nilai impor 

tinggi, sehingga dapat menjadi referensi 

penguatan SNI. 

b)  Alat identifikasi gap ruang lingkup SNI 

produk dibandingkan variasi produk dalam 

HS dalam penyusunan PNPS. 

c)  Alat identifikasi SNI produk dengan nilai 

ekspor tinggi untuk analisis daya dukung 

SNI terhadap produk ekspor. 

d)  Alat identifikasi peluang, ancaman dan 

kekuatan berdasarkan notifikasi masuk 

untuk perbaikan kualitas SNI dengan menambahkan national differences, fortifikasi, atau 

unsur K3L. 

4) Korelasi SNI-HS bermanfaat dalam penerapan SNI sebagai: a) alat identifikasi kode HS dari 

SNI produk yang akan diwajibkan, dan b) alat identifikasi ketersediaan LSpro dari suatu 

produk dengan nilai perdagangan impor untuk pengembangan LPK.

5) Aplikasi EBS dapat diakses pada www.mastan.or.id/ebs dan berguna untuk menghitung 

keuntungan ekonomi penerapan standar atau SNI di industri.
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Rekomendasi
a) Mengingat kodefikasi dalam HS bersifat selalu 

diperbarui, kegiatan ini perlu diulang setiap interval 
waktu tertentu untuk mengikuti perubahan (edisi 
terbaru) dari BTKI. 

b) Korelasi SNI-HS sebaiknya dilakukan oleh Panitia 
Teknis Perumusan SNI agar menghasilkan 
korelasi SNI-HS yang disertai dengan penjelasan 
kronologisnya, sehingga korelasi SNI-HS yang 
dihasilkan lebih valid. Hal ini karena Panitia Teknis 
Perumusan SNI yang paling mengerti terhadap 
jenis produk yang akan dirumuskan SNI-nya.

c) Perumusan SNI produk hendaknya mengikuti pola 
dalam HS atau setidaknya  menjadikan HS sebagai 
acuan untuk mendefinisikan produk yang akan 
dirumuskan SNI-nya, 

d) Sebanyak 787 padanan (18,3%) terverifikasi. 1.456 
padanan (33,9%) belum dilakukan verifikasi atau 
total sekitar 52,2% diharapkan dapat dilanjutkan 
mengutamakan SNI dengan batas 5 tahun terakhir 
dan SNI produk yang telah diberlakukan wajib, 

e) Pada perumusan SNI produk sebaiknya disertakan 
kodefikasi HS yang dilampirkan sebagai lembaran 
tambahan terpisah dari dokumen SNI mengingat 
pencantuman kode HS pada cover dokumen 
standar tidak lazim dalam aturan internasional, 
selain itu apabila terjadi perubahan kode HS maka 
tidak perlu membuat amandemen SNI. 



Penelitian di bidang standardisasi juga dilaksanakan melalui penerbitan Jurnal Ilmiah Standardisasi. 

Jurnal Ilmiah Standardisasi merupakan media informasi dan komunikasi sekaligus merupakan 

wadah atau forum para praktisi, peneliti, pakar, dan akademisi yang berkecimpung dan berminat 

dengan pengembangan standardisasi. Jurnal Ilmiah Standardisasi diterbitkan tiga kali setahun. Di 

tahun 2013 Jurnal Ilmiah Standardisasi telah terbit dalam Volume 15 Nomor 1, Nomor 2, dan 

Nomor 3. 

Jurnal	Ilmiah	Standardisasi	Volume	15	Nomor	1,	dipublikasikan	Maret	2013,	terdiri	8	makalah	ilmiah	

hasil penelitian di bidang standardisasi. Tiga makalah ilmiah ditulis oleh peneliti dari Pusat Penelitian 

dan	 Pengembangan	 Standardisasi	 -	 BSN,	 sedangkan	 lima	makalah	 lainnya	 ditulis	 oleh	 penulis	

eksternal, yaitu: Balai Riset Standardisasi dan Industri Pontianak Kalimanatan Barat, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian Kelapa Sawit  dan LIPI. 

Jurnal Standardisasi Volume 15 Nomor 2, terbit Agustus 2013, juga memuat delapan makalah 

ilmiah bidang standardisasi. Tiga makalah ditulis oleh peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Standardisasi	-	BSN	dan	lima	makalah	yang	

ditulis oleh penulis eksternal BSN,  yaitu: 

Universitas	 Gajah	Mada,	 Pusat	 Penelitian	

KIM	–	 LIPI,	 Pusat	 Penelitian	 Sistem	Mutu	

dan Teknologi Pengujian – LIPI. 

Pada Jurnal Ilmiah Standardisasi Volume 

15 Nomor 3, terbit November 2013, 

makalah berjumlah delapan, terdiri atas 

tiga makalah ditulis oleh peneliti BSN dan 

lima makalah lainnya ditulis oleh penulis 

dari instansi teknis terkait, yaitu: Balai Besar 

Karet,	 Kulit	 dan	 Plastik	 Yogyakarta,	 Pusat	

Penelitian	KIM	–	LIPI,	PPMB	Kementerian	

Perdagangan, Balai Riset dan Standardisasi 

Surabaya. 

Dari 24 makalah ilmiah penelitian 

standardisasi yang telah terpilih masuk 

dalam Jurnal Ilmiah Standardisasi 

dievaluasi dan delapan makalah diusulkan 

dan direkomendasikan ke dalam Program 

Nasional Perumusan Standar (PNPS), 

yaitu empat makalah terkait dengan 

rekomendasi revisi SNI dan empat makalah 

terkait dengan rekomendasi perumusan 

SNI baru.

Laporan Tahunan 2013 Badan Standardisasi Nasional
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Rekomendasi terhadap SNI revisi
1. Kaji ulang (revisi) SNI 01-0006-1993, Biji Pala mengusulkan parameter dan persyaratan 

mutu meliputi berat biji, kadar air dan tekstur permukaan kulit biji pala; pembagian 
standar mutu menggunakan standar mutu dimulai dari kelas ABCD (average), kelas 
rimpel (shrivel) dan kelas BWP (broken wormy punky). Penetapan standar mutu biji pala 
dalam tiga kelas telah digunakan di pasar untuk memenuhi kebutuhan pengguna biji 
pala. Pembagian standar mutu biji pala tersebut akan mempermudah penerapan SNI di 
berbagai daerah.

2. Revisi SNI 01-2975-2006 Bihun, karena dalam hasil penelitian kadar abu dan kadar 
protein bihun ganyong tidak memenuhi syarat mutu SNI 01-2975-2006 sehubungan 
dengan sifat alaminya sehingga direkomendasikan merevisi parameter syarat mutu 
tersebut agar SNI 01-2975-2006 Bihun dapat mewadahi bihun non beras, salah satunya 
adalah ganyong.

3. Revisi/kaji ulang SNI terkait dengan SNI bakpia kacang hijau, SNI keripik singkong dan 
SNI keripik tempe terkait persyaratan mutu dan cara penulisan standar. Persyaratan 
mutu dalam SNI produk bakpia kacang hijau, keripik singkong dan keripik tempe 
hendaknya dipilih yang hanya merupakan titik kritis untuk produk tersebut, misalnya 
cemaran mikroba dan cemaran kimia. Khusus untuk produk keripik singkong dan 
keripik tempe goreng perlu ditambahkan parameter bilangan oksidasi minyak goreng.

4. Revisi/kaji ulang terhadap SNI 12-0179-1987 karena usia SNI sudah lebih dari 5 tahun. 
Diharapkan pula agar dilakukan pengumpulan data antropometri secara nasional baik 
untuk populasi normal dan penyandang disabilitas yang akan menjadi dasar dalam 
perumusan dan pengembangan SNI khususnya terkait kursi kerja, serta data tersebut 
dapat terakomodasi sehingga kebutuhan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

Rekomendasi terhadap SNI baru
1. Sebagai upaya dalam pengembangan energi alternatif (biogas), maka perlu disusun SNI 

yang terkait peralatan skema energi biogas, antara lain: inlet (tangki pencampur), pipa 
inlet, digester, penampung gas (kubah), manhole, outlet dan overflow, pipa gas utama, 
katup gas utama, waterdrain, pengukur tekanan, keran gas, kompor gas dengan pipa 
selang karet, lampu (opsional), lubang bio-slurry dan waterdrain.

2. Perumusan SNI terkait dengan Semi Aerobik Landfill sebagai alternatif sistem 
penimbunan sampah sebagai upaya peningkatan pengelolaan sampah di Tempat 
Pemrosesan Akhir Sampah.

3. Perumusan SNI terkait paparan radiasi elektromagnetik yang diijinkan bagi manusia, 
karena sampai dengan saat ini belum ada SNI yang mengatur tentang paparan radiasi 
elektromagnetik yang diijinkan bagi manusia, maka untuk mencegah gangguan 
kesehatan masyarakat akibat radiasi, perlu dibuat SNI tentang hal tersebut dengan 
mengacu standar IEEE C 95.1. 

4. Perumusan SNI tentang Pengukuran Kenaikan Temperatur untuk Peralatan Rumah 
Tangga Refrigerator (referensi IEC 60335).  Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan 
lemari es di Indonesia sudah sangat meningkat. Untuk menjaga mutu produk yang 
disimpan, lemari es perlu diatur suhu di dalamnya agar ketahanan pangan yang 

disimpan di dalamnya dapat terjaga, khususnya bagian refrigerator. 
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Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS) merupakan forum pertemuan bagi para 

peneliti dan pemerhati di bidang standardisasi dari berbagai instansi teknis dalam rangka  mendukung 

program	 pengembangan	 standardisasi	 nasional	 di	 BSN.	 Makalah	 dalam	 PPIS	merupakan	 hasil	

penelitian di bidang standardisasi meliputi aspek: perumusan SNI, penerapan SNI,  metrologi dan 

penilaian kesesuaian.  Forum PPIS adalah forum diseminasi hasil penelitian di bidang standardisasi 

dan menjadi forum saling tukar menukar informasi dalam pengembangan standardisasi nasional.

Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS) tahun 2013 diselenggarakan dua kali, di 

Medan	dan	Jakarta.	PPIS	di		Medan	dilaksanakan	pada	tanggal	13	Mei	2013	di	Grand	Swiss-Bel	Hotel,	

Medan	dengan	tema	“Penelitian	dan	Pengembangan	Standardisasi	Mendukung	Program	Master	

Plan	Percepatan	dan	Perluasan	Pembangunan	Ekonomi	Indonesia	(MP3EI)	Koridor	Sumatera”.	

Pada	PPIS	di	Medan	dipresentasikan	20	makalah	ilmiah	standardisasi.	Presentasi	makalah	dibagi	

menjadi dua kelompok yaitu makalah  yang dipresentasikan dalam format presentasi oral sebanyak 

12  makalah dan dalam format presentasi poster sebanyak delapan makalah,  dan dihadiri oleh 153 

peserta pendengar. 

PPIS	Jakarta	diselenggarakan	pada	tanggal	18	Oktober	2013	di	Gedung	Jakarta	Convention	Center	

(JCC)	 Senayan,	 Jakarta,	 dengan	 tema:“Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Standardisasi	 Menjamin	

Perbaikan Berkelanjutan”. Pada PPIS di Jakarta  dipresentasikan 23 makalah ilmiah standardisai 

yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu format presentasi oral  sebanyak 12  makalah dan dalam 

format presentasi poster sebanyak 11 makalah, dan dihadiri oleh 162 peserta pendengar. 

64



 
 

Rekomendasi terhadap SNI revisi
1. Revisi SNI 7520:2009, Penyeka kaca kendaraan bermotor karena SNI ini belum mengatur 

secara terintegrasi parameter kondisi visual penyeka, kinerja sistem penyeka secara 
umum maupun sifat fisis dari karet penyeka kaca. Hasil eksperimen laboratorium 
menampilkan parameter kekuatan sobek, ketahanan kikis dan ketahanan terhadap air, 
dan ketahanan terhadap UV. Parameter-parameter tersebut tidak dipersyaratkan dalam 
SNI, namun perlu dimasukkan sebagai persyaratan untuk memberikan tambahan kualitas 
karet penyeka kaca yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu untuk menambah parameter 
dalam SNI sehingga dapat menjadi standar yang terintegrasi untuk sistem penyeka kaca.

2. Revisi SNI 7656:2012, Tata cara pemilihan campuran beton normal, beton berat dan beton 
masa, karena adanya pembatasan penggunaan bahan tambahan dalam produksi semen 
baik jumlah maupun jenisnya, yaitu bahan yang bersifat semen (cementitious materials) 
khususnya untuk beton struktural. SNI 7656:2012 hanya diizinkan bahan tambahan dari 
pozolan.

Rekomendasi terhadap SNI baru
1. Pengembangan metode analisis residu paraquat tanaman secara Thin Layer 

Chromatography (TLC) untuk mendeteksi kandungan herbisida paraquat tanaman.
2. Pengembangan metode analisis epicatechin gallate (ECG) pada teh untuk menentukan 

kualitas daun teh sehingga dapat mengetahui tingkat keaktifannya sebagai obat (herbal).
3. Perumusan standar manajemen laboratorium eksplorasi migas untuk mengetahui 

kontribusi pengembangan standar yang diterapkan pada laboratorium.
4. Pengembangan SNI untuk kompor kayu/arang, Pure Plant Oil PPO, gas biomassa, dan 

kompor surya karena telah digunakan di Indonesia namun belum tersedia SNI terkait 
kompor tersebut.  Saat ini penggunaan bahan bakar untuk memasak pada rumah tangga 
di Indonesia berupa kayu/arang (40,49%), gas LPG (45,16%), minyak tanah (11,69%), listrik 
(0,77%), dan Pure Plant Oil (PPO) – briket – gas biomassa – panas surya (0,16%).

5. Pengembangan metode spektrofotometri Fourier Transform Infrared (FTIR) 
yang dihubungkan dengan kalibrasi multivariat Partial Least Square (PLS) dapat 
digunakan menentukan keberadaan lemak babi dalam sampel bakso sapi. Kombinasi 
spektrofotometri FTIR dengan PCA mampu mengelompokkan secara terpisah sampel 
yang mengandung daging babi dan daging sapi.

6. Pengembangan SNI untuk mendukung ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE 
AREA (AANZ FTA) terutama untuk produk (1) Dairy machinery, electrically operated; 
(2) Peptones and their derivatives, other protein substances; dan (3) Parts for making/
finishing paper/ paperboard, electrically operated. 

7. Perumusan SNI alat kesehatan yang belum memiliki standar yaitu bedside monitor 
(Parameter SPO2), syringe pump, flow meter, infusion pump, ventilator, USG, Vaporizer 
anasthesi. 
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Penerapan Standar

Standardisasi tidak hanya dirumuskan dan ditetapkan. Lebih dari itu, standardisasi 

harus	diterapkan,	dan	tentu	saja	diterapkan	secara	benar	mengacu	pada	kaidah-

kaidah yang ditentukan. Dalam perspektif ini, penerapan standar menjadi 

elemen	penting	dari	kegiatan	standardisasi.Melalui	penerapan	standar	dapat	

diwujudkan jaminan mutu barang, jasa, proses atau sistem. Selain itu, 

penerapan standar juga dapat menjamin peningkatan produktivitas, daya 

guna dan hasil guna serta perlindungan terhadap konsumen, tenaga 

kerja dan masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan 

dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pertimbangan 

ekonomis dan aspek sosial.

Dalam pelaksanaannya, penerapan standar memerlukan  sistem, 

infrastruktur, layanan akreditasi dan standar nasional satuan ukuran yang 

efektif. Keseluruhan kegiatan penerapan standar dan seluruh prasarana 

pendukungnya tersebut merupakan satu kesatuan sistem penerapan standar. 

Sistem penerapan standar dapat berfungsi dengan baik bila didukung dengan 

keberadaan sistem metrologi, pengembangan standar, penilaian kesesuaian dan 

pengawasan. 

Penerapan 
standar
Penerapan standar merupakan 

bagian penting dari kegiatan standardisasi 
untuk mendukung terwujudnya jaminan mutu barang, 

jasa, proses atau sistem. Selain itu, penerapan standar juga 
dimaksudkan untuk menjamin peningkatan produktivitas, daya guna 
dan hasil guna serta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja 
dan masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan dan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pertimbangan 
ekonomis dan aspek sosial.
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Melalui	dukungan	tersebut,	akan	 tercipta	kemudahan	pelaku	usaha	dalam	menerapkan	standar	

sehingga diharapkan akan membentuk keteraturan yang optimum untuk meningkatkan efisiensi 

produksi, level mutu, keamanan, dan keandalan produk yang pada akhirnya dapat memberi akses 

produk ke pasar yang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk. 

Tingkat pencapaian penerapan standar dicerminkan dari tingkat perkembangan jumlah pelaku 

usaha yang menerapkan SNI. Untuk mengetahui hal ini, dapat dirujuk data pelaku usaha/organisasi 

yang telah menerapkan SNI yang dibuktikan dengan sertifikasi penerapan SNI dari lembaga 

sertifikasi yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha menerapkan SNI. Di tahun 

2013, tercatat 57.530 pelaku usaha telah menerapkan SNI. Jumlah ini mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar 56.971 pelaku usaha dan 48.327 pelaku 

usaha di tahun 2011. Dilihat dari tingkat pertumbuhan, penerapan standar tumbuh sebesar 0,98% 

di tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. 

Lingkup SNI yang diterapkan 
pelaku usaha

Pelaku usaha yang menerapkan SNI

2011
(A)

2012
(B)

2013
(C)

Produk 4.416 4.625 5.020

Sistem	Manajemen	Lingkungan 56 318 393

HACCP 133 137 90

Ekolabel 4 5 5

Sistem	Manajemen	Mutu 4.678 5.300 5.455

Sistem	Manjemen	Keamanan	Pangan 99 106 72

Personel 38.825 46.324 46.334

Pangan Organik 116 156 161

Jumlah 48.327 56.971 57.530

Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha menerapkan SNI. Di 

tahun 2013, tercatat 57.530 pelaku usaha telah menerapkan SNI. Jumlah ini mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar 56.971 pelaku usaha 

dan 48.327 pelaku usaha di tahun 2011. Dilihat dari tingkat pertumbuhan, penerapan 

standar tumbuh sebesar 0,98% di tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. 

Penerapan standar pada periode 2011 - 2013
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Penerapan standar di antara pelaku usaha atau organisasi mencakup penerapan standar pada 

bidang: 1) produk, 2) sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14000), 3) sistem Hazard Analysis 

and Critical Control Point (HACCP), 4) ekolabel, 5) sistem manajemen mutu (SNI ISO 9001:2008), 

6) sistem manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22000), 7) personel, dan 8) pangan organik. 

Pertumbuhan tersebut ditempuhnya melalui sejumlah kebijakan di bidang penerapan standar di 

tahun 2013. 

Standar pangan internasional (Codex)

Penyusunan kebijakan standar pangan internasional (Codex) dilaksanakan untuk menfasilitasi 

kepentingan Indonesia dalam perumusan standar Codex. Partisipasi Indonesia dalam forum Codex 

merupakan hal yang penting mengingat standar pangan Codex telah menjadi acuan global, baik 

oleh konsumen, produsen pangan, badan pengawasan pangan, maupun dalam perdagangan 

pangan internasional. 

Standar Codex juga telah menjadi benchmark dalam penyusunan standar dan regulasi pangan 

di banyak negara. TBT-WTO	Agreement	dan SPS Agreement telah merekomendasikan standar 

Codex sebagai referensi bagi harmonisasi standar secara internasional di bidang pangan. Bagi 
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Indonesia sendiri, sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya pangan dan pertanian yang 

besar serta industri pangan yang terus berkembang, keterlibatan dalam proses perumusan standar 

pangan internasional di forum Codex mutlak diperlukan. Hal ini akan  memberikan perlindungan 

kesehatan konsumen, pengembangan industri pangan nasional serta meningkatkan keberterimaan 

dan harmonisasi SNI di tingkat internasional. 

Codex merupakan organisasi antar pemerintah, sehingga kegiatan Codex di Indonesia dilaksanakan 

oleh seluruh instansi teknis yang terkait dengan ruang lingkup Komite di Codex. Dalam hal ini, BSN 

merupakan Sekretariat Codex Contact Point Indonesia (CCP), yang berfungsi sebagai penghubung 

antara Sekretariat Codex dan pemerintah Indonesia. Untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam 

forum codex, BSN telah melaksanakan penanganan Kesekretariatan CCP Indonesia, pengelolaan 

website Codex Indonesia, capacity building penguatan kesekretariatan Mirror	Committee Codex, 

diseminasi hasil Sidang Codex melalui pelaksanaan Sosialisasi Standar Codex dan penanganannya di 

Indonesia, dan kajian ilmiah mendukung posisi Indonesia di forum Codex. 

Di tahun 2013, CAC telah melangsungkan 13 sidang komite. Khusus di kawasan ASEAN, 

dilaksanakan satu kali sidang setiap tahun, yaitu Sidang ASEAN Task Force on Codex (ATFC). ATFC 

merupakan	forum	mendiskusikan	isu-isu	penting	Codex	bagi	ASEAN	dan	untuk	mempromosikan	

sharing information and transparency dalam pengambilan keputusan, serta untuk merumuskan 

posisi	ASEAN	terhadap	isu-isu	Codex	yang	penting	untuk	ASEAN.	Dalam	hal	ini,	delegasi	Indonesia	

dapat menghadiri seluruh Sidang Codex tersebut. Di samping itu, Indonesia telah memberikan 

tanggapan atau usulan terhadap 80 draft standar pangan internasional, termasuk yang sifatnya 

memberikan tanggapan terhadap adopsi standar pada step 5, step 8, usulan standar baru (new 

work) dan withdrawal standar di sidang Komite dan Komisi Codex.  

Hasil penting kesepakatan standar Codex yang disetujui Sidang Codex di tahun 2013, mencakup:

-	 Regional Standard for Tempe.

-	 Standard	for	Smoked	Fish,	Smoke-Flavoured	Fish	and	Smoke-Dried	Fish.

-	 Nutrient Reference Values (NRVs) beberapa produk pangan.

-	 Principles	and	Guidelines	for	National	Food	Control	Systems.

Fungsi Designating Body & Member Body IEC EE

   Penguatan Designating Body

Dalam rangka mencapai ASEAN single mark, maka forum regional ASEAN telah mencapai 

kesepakatan	di	bidang	produk	kelistrikan	melalui	EE-MRA	untuk	melakukan	harmonisasi	standar	

antar negara ASEAN. Untuk memfasilitasi kegiatan ini, maka setiap negara ASEAN membentuk 

Designation Body yang bertanggung jawab melakukan listing CAB (Product certification bodies 

and Testing laboratories) di tingkat ASEAN. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, BSN sebagai 

Sekretariat Degination Body terus menerus berkoordinasi dengan stakeholder membuat updating 

listed CAB’s di ASEAN.
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Tahun 2013, disampaikan usulan dan perpanjangan listing CAB ke negara anggota ASEAN 

yaitu:

1.  Listing Lembaga Sertifikasi Produk Sucofindo (SICS) untuk produk tertentu ke Brunei Darussalam, 

Kamboja,	Laos,	Malaysia,	Myanmar,	dan	Filipina.	

2.  Perpanjangan dan perluasan listing Lembaga Sertifikasi Produk PT TUV Rheinland Indonesia 

untuk	 produk-produk	 tertentu	 ke	 Brunei	 Darussalam,	 Kamboja,	 Laos,	 Malaysia,	 Myanmar,	

Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Kedua usulan tersebut telah disetujui pada Sidang ASEAN Joint Sectoral Committee on Electrical 

Electronic	Equipment	 (JSC	EEE)	ke-16,	 tanggal	19-21	November	2013	di	Kuala	Lumpur.	Usulan	

perpanjangan dan perluasan listing PT Hartono Istana Teknologi (PT HIT) dan usulan listing 

Laboratorium uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung ke negara anggota ASEAN 

masih dalam tahap proses.

Diterimanya	 laboratorium	 Indonesia	 yang	 telah	 terakreditasi	KAN	dalam	 lingkup	ASEAN	EE	MRA,	

memudahkan keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke wilayah ASEAN, sehingga 

meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian. Status CAB Indonesia yang dilisting 

dalam	kerangka	ASEAN	EE	MRA	pada	tahun	2013	adalah:	

1. Laboratorium uji PT. HIT Indonesia (proses perpanjangan listing). 

2. Laboratorium uji PT Sucofindo Laboratory (berlaku sampai 22 November 2014). 

3. Laboratorium uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (berlaku sampai 12 Januari 2014). 

4. Laboratorium uji PT. PLN Litbang (berlaku sampai 22 November 2014). 

5.	 Laboratorium	uji	Balai	Pengujian	Mutu	Barang	(berlaku	sampai	17	Agustus	2015)

6.	 LSPro	PT.	TUV	Rheinland	Indonesia	(berlaku	sampai	4	Mei	2017).	

7. LSPro PUSTAN Kemenperin (berlaku sampai 22 November 2014).

8. LSPro Sucofindo ICS (berlaku sampai 28 Desember 2015).

   Penguatan Member Body IEC EE

Pembentukan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang diakreditasi dalam IEC	EE	CB-Scheme 

diperlukan. Ini merupakan konsekuensi bagi Indonesia yang telah menandatangani perjanjian 

Joint Sectoral Committee (JSC) bidang peralatan listrik dan elektronik ASEAN. 

Pada tahap awal, pembentukan LPK sebagai National Certification Body (NCB) dan Certification 

Body for Testing Laboratory (CBTL) telah dilakukan dengan pemberian asistensi teknis. Tahap 

selanjutnya calon NCB/CBTL perlu melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil asistensi teknis 

untuk dapat memenuhi asesmen oleh IECEE.

Sebagai sekretariat Member	 Body IECEE, BSN terus mendorong adanya calon NCB/CBTL 

untuk melakukan aplikasi ke IECEE CB-Scheme. Untuk itu, BSN melakukan verifikasi continual 

improvement kepada calon NCB/CBTL untuk mengetahui kesiapan calon sebelum dilakukan 

penilaian oleh Lead Assessor/Assessor dari IEC untuk pengakuan CB-Scheme. 
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Pada tahun 2013, kegiatan verifikasi telah dilakukan terhadap calon CBTL untuk ruang lingkup 

Electromagnetic Compatibility (EMC),	terkait	persyaratan	ISO/IEC	17025,	ISO/IEC	17065	dan Basic 

Rule IECEE,	 yaitu	kepada	Pusat	Penelitian	Sistem	Mutu	dan	Teknologi	Pengujian	LIPI	dan	Balai	

Besar Bahan dan Barang Teknik. BSN juga telah menyelenggarakan capacity building bagi NCB, 

CBTL dan calon NCB/CBTL. Hal ini ditempuh melalui sharing knowledge mengenai penerapan 

standar produk kelistrikan yang sudah diberlakukan wajib serta workshop terhadap kategori baru 

yang dikeluarkan oleh IECEE yaitu Industrial Automation (INDAT) dan persiapan NCB/CBTL untuk 

kategori	alat	kesehatan	(MED).

Partisipasi aktif Indonesia sebagai Member	Body	IECEE, dilakukan juga dengan menghadiri sidang 

IECEE yaitu CTL (Committe Testing Laboratory)	 di	Oslo	 (Norwegia)	 tanggal	22	–	24	Mei	2013,	

Sidang	CMC	(Certification	Management	Committee), di Vancouver (Canada), tanggal 19 – 21 Juni 

2013 dan Sidang General	Assembly	IEC di New Delhi (India), 21 – 26 Oktober 2013. Sidang tersebut 

menghasilkan beberapa keputusan penting, adalah sebagai berikut:

1. Akan diterbitkannya Operational Procedure (OP) 110 revisi 5.

2. Daftar peralatan pengujian produk di IECEE tidak akan dipublikasikan dalam website IECEE. 

3.	 Program	uji	profisiensi	tahun	2013	-	2014	untuk	pengujian	voltage discharge, touch current dan 

LED. 

4. Terkait Risk	Management	IEC	60601, IECEE melalui	Risk	Management	Task	Force	melanjutkan 

pengembangan tool	&	pedoman	terkait	standar	IEC	60601-1,	2005	3rd	dan	standar	lain	yang	

terkait (Part II Standard), antara lain diperlukan kajian Test Report Form (TRF) terkait penerapan 

manajemen risiko.

Selain	 sebagai	 sekretariat	 Member	 Body	 IECEE,	 BSN	 juga	 sebagai	 sekretariat	 Sub	 Komite	

Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (SubKom PPK) terkait kegiatan IECEE dan AHEEERR. SubKom 

PPK telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kelompok Kerja 

IEC dan Komite Nasional IEC di Indonesia, terutama rekomendasi terkait transposisi regulasi, 

ruang lingkup akreditasi tidak sebatas SNI, kajian untuk ruang lingkup baterai sekunder dan cara 

penanganan limbahnya serta regulasinya.  

Peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

SNI merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan 

dan produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam 

konteks keperluan tertentu. Untuk mendukung penerapan SNI, diperlukan infrastruktur penilaian 

kesesuaian yaitu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik laboratorium uji, lembaga inspeksi 

ataupun lembaga sertifikasi, yang akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan SNI. 

Dalam rangka memperkuat infrastruktur penilaian kesesuaian tersebut, di tahun 2013 BSN telah 

melaksanakan kegiatan insentif LPK dalam bentuk peningkatan kemampuan 25 LPK melaksanakan 

penilaian kesesuaian, yaitu:
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-	 5	LPK	sektor	pertanian.

-	 11	LPK	sektor	perikanan.	

-	 1	LPK	sektor	elektroteknika.	

-	 4	LPK	sektor	konstruksi	dan	industri.	

-	 2	LPK	sektor	kesehatan	hewan	dan	kesmave.

-	 1	LPK	bidang	lingkungan	hidup.	

-	 1	LPK	bidang	keselamatan	dan	kesehatan	kerja.		

Untuk pengembangan Lembaga 

Sertifikasi Produk (LSPro), BSN 

menyelenggarakan Workshop SNI ISO/

IEC 17065 dan SNI ISO/IEC 17067 

melibatkan tiga puluh satu LSPro. 

Workshop SNI ISO/IEC 17065 dilakukan 

dengan mendatangkan narasumber dari 

Australia yang merupakan Convernor 

ISO/CASCO Technical Interface.  

Untuk menunjang pelaksanaan 

insentif LPK, diperlukan juga sistem 

informasi database pemetaan LPK yang 

mencakup peta kemampuan LPK dalam 

mendukung penerapan SNI. Pada tahun 

2013 telah dilaksanakan 331 SNI untuk 

mengidentifikasi ketersediaan LPK.

Peningkatan kompetensi industri dan 

organisasi

Salah satu faktor keberhasilan industri 

adalah efektifitas manajemen dalam 

meningkatkan efisiensi produksi dan 

kontinual produk dengan mutu secara 

konsisten. Efisiensi produksi dan mutu 

produksi yang konsisten dapat dilakukan 

dengan penerapan standar. Oleh karena 

itu, faktor tersebut perlu mendapat 

perhatian	dari	pemerintah,	khususnya	bantuan	kepada	Usaha	Kecil	dan	Menengah	(UKM)	untuk	

meningkatkan efisiensi produksi dan mutunya secara konsisten melalui penerapan SNI Sistem 

Manajemen	 dan	 SNI	 Produk.	 Untuk	 organisasi	 yang	 berfungsi	memberikan	 pelayanan	 kepada	

masyarakat, juga perlu didorong dapat menerapkan standar pelayanan yang baik, sehingga 

masyarakat mendapatkan pelayanan secara optimal.
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Di tahun 2013, bantuan insentif 

kepada industri telah diberikan berupa 

peningkatan	 kemampuan	 UKM	 dalam	

menerapkan SNI. Insentif diberikan 

melalui workshop dan bimbingan 

penerapan SNI, yaitu:

a.	 147	UKM	di	Gunungkidul,	 Semarang,	

Pontianak dan Bandung, dalam bentuk 

workshop mengenai pemahaman 

penerapan SNI.

b.	 5	UKM	di	Kabupaten	Gunungkidul,	DI	

Yogyakarta,	dalam	bentuk	bimbingan	

penerapan	SNI.	Kelima	UKM	tersebut	

adalah UD Cahaya Alam (pande besi), 

UD	Mustafa	Stone	(kerajinan	batu),	UD	

Feronica Collection (tas vinil), CV Daru 

Abadi (batik tancep), dan Koperasi Nira 

Tri Rahayu (gula kristal jahe).

Bantuan insentif juga diberikan kepada 

organisasi dalam bentuk bimbingan 

penerapan SNI ISO 9001:2008, 

khususnya kepada organisasi pelayanan 

publik,	 yaitu	 Kantor	 Penanaman	 Modal	

dan	 Pelayanan	 Terpadu	 (KPMPT),	

Kabupaten	 Gunungkidul	 dan	 Koperasi	

Obor	Mas	Maumere.

Untuk meningkatkan jumlah industri atau 

organisasi dalam menerapkan SNI, BSN 

juga telah menyelenggarakan SNI Award, 

yaitu penghargaan yang diberikan kepada 

industri atau organisasi yang secara 

konsisten dan mempunyai komitmen 

menerapkan SNI serta mempunyai 

kinerja yang baik. Pemberian Anugerah 

SNI Award ini juga merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan penerapan SNI sehingga 

semakin meningkatkan jumlah penerap SNI. Dalam hal ini, melalui anugerah yang diberikan 

tersebut, diharapkan menjadi role model bagi penerap SNI lain. 

SNI Award 2013 diikuti oleh 180 peserta dari berbagai daerah yang diseleksi untuk menerima 10 

kategori penghargaan. Setelah melalui tahap seleksi ketat, dinyatakan 10 penerima sebagai berikut:

1.	 Balai	Diklat	Industri	Yogyakarta,	kategori	perusahaan/organisasi	kecil	jasa.
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2. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, 

kategori perusahaan menengah jasa 

3. PT Schneider Indonesia Unit Indonesia 

Execution Center, kategori perusahaan 

besar jasa. 

4. PT Bahagia Jaya Sejahtera, kategori 

perusahaan kecil barang.

5.	 PT	 Gunung	 Subur	 Sejahtera,	 kategori	

perusahaan menengah barang sektor 

pangan pertanian. 

6.	 PT	 Agrindo	 Maju	 Lestari,	 kategori	

perusahaan menengah barang sektor 

elektroteknika, logam dan produk 

logam. 

7. PT Timuraya Tunggal Unit Kerawang, 

kategori perusahaan menengah barang 

sektor kimia dan serba aneka. 

8. PT Tiga Pilar Sejahtera, kategori 

perusahaan besar barang sektor pangan pertanian. 

9. PT Schneider Indonesia Unit Cikarang, kategori perusahaan besar barang sektor elektroteknika, 

logam dan produk  logam. 

10. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, kategori perusahaan besar barang sektor sektor kimia dan 

serba aneka. 

Perkembangan jumlah peserta SNI Award 

tahun 2005 - 2013
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Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis

Pada prinsipnya SNI bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal SNI 

berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan 

hidup,	 dan	 atau	 pertimbangan	 (sosio-tekno-ekonomis,	 religi),	 instansi	 teknis	 dapat	 menerapkan	

sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter SNI menjadi regulasi teknis.  

Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh tidak hanya 

terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi juga terhadap perdagangan luar negeri karena SNI 

yang diterapkan menjadi regulasi teknis dikenakan terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam 

negeri maupun impor sehingga regulasi dapat menimbulkan dampak bagi perkembangan iklim 

usaha, persaingan dalam dunia usaha dan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. 

Regulasi harus disusun mempertimbangkan kaidah transparansi, efisiensi, efektifitas, kejelasan dan 

tidak diskriminatif, serta memperhatikan aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian 

kesesuaian.  

Untuk mendukung penerapan SNI secara wajib atau yang diadopsi menjadi regulasi teknis tersebut, 

BSN telah melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yaitu pada saat penyusunan Program 

105 SNI secara wajib yang ditetapkan 
PNRT 2013-2014

Kementerian Kehutanan
Kementerian ESDM

Kementerian Pertanian
Kementerian Perindustrian

Instansi teknis pemberlaku SNI

1 SNI

21 SNI

79 SNI

4 SNI
14 SNI

87 SNI

4 SNI

19 SNI

55 SNI

80 SNI

2 SNI

Rekap SNI yang telah diberlakukan 
secara wajib (per Desember 2013)

Kementerian Pekerjaan Umum

BPOM
Kementerian Perhubungan

Kementerian Pertanian

Kementerian Perindustrian

Kementerian ESDM
Kementerian Kelautan dan perikanan

Instansi teknis pemberlaku SNI
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Nasional Regulasi Teknis (PNRT), penyusunan draft	 regulasi	 teknis,	 persiapan	notifikasi	 ke	TBT-

WTO, maupun menyusunan petunjuk teknis penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib 

tersebut.	Pada	tahun	2013,	telah	ditetapkan	PNRT	2013-2014	yang	berisi	rencana	pemberlakuan	

105	SNI	secara	wajib.	Berdasarkan	PNRT	2013-2014,	dilakukan	pembahasan	draft	regulasi	teknis.	

Sebanyak 8 SNI telah ditetapkan menjadi regulasi. Dengan demikian, jumlah SNI yang diadopsi 

menjadi regulasi teknis per akhir Desember 2013 adalah sebanyak 261 SNI.

Di samping kegiatan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektifvitas penerapan SNI, BSN juga 

telah melakukan kegiatan “Penanganan Pengaduan”. Dalam hal ini, PSPS melakukan penanganan 

terhadap keluhan dan pengaduan yang diadukan secara langsung kepada BSN maupun melalui 

media lainnya, seperti surat pembaca di media massa. Dalam menangani suatu permasalahan, 

dilakukan kajian terhadap keluhan atau pengaduan tersebut, dan apabila diperlukan maka dilakukan 

koordinasi dengan unit kerja atau pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penanganan 

pengaduan.

Monitoring integritas tanda SNI

Integritas tanda SNI dapat dijamin bila barang atau kemasannya yang dibubuhi tanda SNI terbukti 

secara konsisten memenuhi persyaratan SNI. BSN melakukan monitoring terhadap produk yang 

beredar di pasar dalam rangka meningkatkan integritas tanda SNI serta mengetahui sejauh mana 

kesiapan produsen dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

Sesuai PP No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, pembuktian penerapan SNI 

dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Barang dan jasa, proses, sistem dan personel 

yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi 

tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau 

laboratorium. 

Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk 

yang telah mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten 

memenuhi persyaratan SNI. Untuk memastikan apakah penggunaan tanda SNI pada barang yang 

beredar di pasar, baik yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah dilaksanakan sesuai 

ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka diperlukan kegiatan monitoring integritas 

tanda SNI. 

Pada tahun 2013, kegiatan ini dilakukan di 15 kota yaitu: Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, 

Semarang,	 Yogyakarta,	 Surabaya,	 Medan,	 Batam,	 Pontianak,	 Makassar,	 Mataram,	 Manado	 dan	

Ternate. Hasil monitoring tersebut telah disampaikan kepada yang berkepentingan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan untuk meningkatkan integritas tanda SNI.

Di samping monitoring, untuk mendukung pelaksanaan penerapan standar telah disusun 

Draft Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) mengenai penerapan SNI dan penerapan SNI ISO 
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Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Penerapan standar melibatkan proses sertifikasi untuk memastikan pemenuhan 

terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar. Untuk proses 

sertifikasi dibutuhkan kehadiran lembaga sertifikasi memiliki kapabilitas 

sesuai dengan ruang lingkupnya dan didukung secara memadai oleh 

fasilitas maupun sumberdaya manusia untuk penilaian kesesuaian. Di 

samping itu, lembaga sertifikasi juga mutlak mendapat akreditasi 

untuk kepercayaan dan keberterimaan terhadap proses maupun 

hasil pengujian yang dilakukan.

Lembaga sertifikasi berkontribusi penting dalam menjamin kesesuaian 

penerapan standar. Sebagai pihak ketiga yang independen, lembaga 

sertifikasi melakukan penilaian terhadap persyaratan standar dan pada 

akhirnya menertbitkan sertifikat untuk memberikan jaminan tertulis yang 

menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem dan personil telah memenuhi 

standar yang disyaratkan. 

Lembaga sertifikasi membutuhkan jaminan kepercayaan dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap 

penerapan standar. Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap 

kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu. 

Kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi sangat penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

tingkat keterpercayaan dan pengakuan lembaga sertifikasi pada masyarakat dan pelaku usaha.

Pengembangan Kebijakan Akreditasi Lembaga Sertifikasi

BSN mengemban fungsi terhadap penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan dan koordinasi 

program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi 

dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya. Untuk menjalankan fungsi tersebut, 

dirumuskan kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi. Kebijakan tersebut bertujuan 

memastikan pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi dapat lebih efektif dan berkualitas, 

serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi 

dapat diterima di tingkat regional maupun internasional. Berikut ini dilaporkan empat kebijakan 

akreditasi bidang lembaga sertifikasi yang ditetapkan BSN.

   Kebijakan manajemen akreditasi lembaga sertifikasi

Kebijakan manajemen akreditasi Lembaga Sertifikasi (LS) disusun melalui kegiatan pembahasan 

sistem dan dokumentasi akreditasi LS, sosialisasi dokumen akreditasi LS, pengembangan sistem 

informasi akreditasi dan evaluasi kegiatannya. Sistem dan dokumentasi KAN bidang Lembaga 

Sertifikasi (LS) yang mengikuti perkembangan syarat dan aturan sebagai badan akreditasi, selalu 

dilakukan evaluasi secara reguler.
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   Kebijakan penyempurnaan dan pengembangan skema akreditasi lembaga sertifikasi

BSN telah melakukan penyempurnaan dan pengembangan skema akreditasi untuk sistem 

manajemen mutu peralatan kesehatan, sistem akreditasi dan sertifikasi Greenhouse	 Gasses, 

skema akreditasi halal dan mengevaluasi skema akreditasi produk, skema akreditasi legalitas kayu/

pengelolaan hutan produksi lestari. 

Skema akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu peralatan kesehatan dikembangkan 

karena permintaan stakeholder khususnya di bidang peralatan kesehatan sebagai respon terhadap 

perkembangan regionalisasi perdagangan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. 

Pembentukan AEC dimaksudkan untuk menciptakan aliran barang dan aliran jasa secara bebas 

di	kawasan	ASEAN	dengan	harapan	dapat	meningkatkan	perekonomian	negara-negara	anggota	

ASEAN. Salah satu sektor yang menjadi prioritas integrasi ASEAN adalah peralatan kesehatan, yang 

diatur dalam ASEAN	Medical	Devices	Directive	(AMDD).	

Pengembangan skema akreditasi ini mengacu ke persyaratan IAF	 Mandatory	 Document	 for	

the	Application	of	 ISO	 IEC	17011	 in	Medical	Device	Quality	Management	Systems	 (ISO 13485) 

dan Application	of	 ISO	 IE	 17021	 in	Medical	Device	Quality	Management	 Systems (ISO 13485). 

Persyaratan tersebut digunakan sebagai persyaratan tambahan bagi lembaga sertifikasi yang 

melaksanakan sertifikasi sistem manajemen alat kesehatan terhadap organisasi/perusahaan. 

Pengembangan skema ini diharapkan dapat memfasilitasi stakeholder bidang peralatan kesehatan 

sehingga keterlibatan Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting mengingat pentingnya 

penerapan regulasi yang telah ditetapkan untuk dapat disinkronkan dengan skema akreditasi ini. 

Pada Indonesia Quality Expo 2013 tanggal 17 Oktober 2013, bersama Kementerian Kesehatan 

telah dilaunching Skema	Akreditasi	Sistem	Manajemen	Mutu	Peralatan	Kesehatan.	

Skema penilaian kesesuaian Greenhouse	Gasses	 (GHG)	 telah	dikembangkan	oleh	BSN	melalui	

Pusat	Akreditasi	Lembaga	Sertifikasi	(PALS)	sejak	tahun	2008.	Standar	ISO	mengenai	GHG	yaitu:	

ISO	 14065:2007,	 ISO	 14064-1:2006	 ISO	 14064-2:2006	 dan	 ISO	 14064-3:2006	 telah	 diadopsi	

menjadi Standar Nasional Indonesia pada tahun 2009. Kegiatan pengembangan Skema Penilaian 

Kesesuaian	GHG	dilakukan	sejalan	dengan	komitmen	pemerintah	untuk	menurunkan	emisi	Gas	

rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Untuk memfasilitasi kebijakan pemerintah terkait 

untuk mengurangi emisi 26% ditahun 2020, telah dibuka layanan skema akreditasi untuk lembaga 

validasi/verifikasi gas rumah kaca.

Skema akreditasi untuk bidang produk adalah bidang yang langsung berinteraksi dengan 

masyarakat luas, untuk itu perlu pengembangan dan penyempurnaan yang disesuaikan perubahan 

persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012. Dengan adanya perubahan persyaratan akreditasi, maka KAN 

juga melakukan penyempurnaan persyaratan tambahan untuk LSPro berupa dokumen DPLS 04 

Rev 2. 
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Skema akreditasi untuk bidang legalitas kayu  yang dioperasionalkan KAN bekerjasama dengan 

Kementerian Kehutanan juga terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan. Adanya 

perubahan	 Surat	 Keputusan	 Kementerian	 Kehutanan	 No.	 P.42/Menhut-II/2013	 terkait	 skema	

akreditasi LPPHPL dan LVLK, maka KAN juga melakukan penyesuaian terhadap persyaratan 

akreditasi untuk kedua skema tersebut. Dengan adanya revisi terhadap dokumen ini diharapkan 

dapat meningkatkan kompetensi lembaga verifikasi legalitas kayu maupun lembaga pemeriksa 

pengelolaan hutan produksi yang diakreditasi oleh KAN dalam mengoperasikan sistem sertifikasi.

Sertifikasi	 halal	 telah	 menjadi	 isu	 nasional	 dikarenakan	 adanya	 Rancangan	 Undang-Undang	

Jaminan Produk Halal (RUU JPH). BSN dan KAN telah aktif dalam memfasilitasi pembahasan 

sertifikasi	halal	yang	juga	mengacu	kepada	persyaratan	internasional	yaitu	OIC/SMIIC.	Beberapa	

kegiatan dilakukan dengan mengikuti seminar internasional terkait sertifikasi halal di Bangkok pada 

tanggal	19	–	22	Maret	2013	dan	juga	seminar	internasional	tentang	akreditasi	yaitu	International	

Halal Accreditation Forum yang dilaksanakan di Istanbul Turki pada tanggal 24– 27 Oktober 2013. 

   Kebijakan Peningkatan Keberterimaan Sertifikat Penilaian Kesesuaian 

Hingga akhir tahun 2013, telah dioperasikan 11 skema akreditasi lembaga sertifikasi. Untuk dapat 

diterima secara nasional, diselenggarakan sosialiasi atau workshop	 di	 4	 kota,	 yaitu:	 Makassar,	

Bangka,	Pontianak	dan	Medan.	Peserta	yang	hadir	pada	kegiatan	sosialisasi	tersebut	berasal	dari	

beberapa instansi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pada kesempatan sosialisasi tersebut, 

diinformasikan	seluruh	kegiatan	dan	capaian	yang	telah	dihasilkan	terutama	pelaksanaan	MLA	untuk	

bidang sistem manajemen, lingkungan dan produk. Harapannya dapat mendorong stakeholder di 

daerah untuk memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Untuk skema akreditasi lembaga sertifikasi sampai akhir tahun 2013 telah tersedia sejumlah 13 

skema akreditasi lembaga sertifikasi, yang terbaru dari yang ada adalah akreditasi Greenhouse	

Gases	Validation	and/or	Verification	Bodies	(GHG	V/VBs)	dan	Medical	Devices	Quality	Management	

Systems Certification Bodies	(MDQMS	CBs).

   Kebijakan pengembangan standar bidang sistem manajemen mutu

Kegiatan ini dilakukan dengan penyusunan, pembahasan dan rapat konsensus standar 

sistem manajemen mutu, serta partisipasi dalam sidang ISO/TC 176. Pada Sidang ISO/TC 176 

diselenggarakan di Porto, Portugal dikirim 2 orang personel untuk mewakili Sub-Committee 2, dan 

2 personel dari PALS dan lembaga sertifikasi untuk mewakili Sub-Committee 1 dan 3 dalam ISO 

TC 176. Kebijakan menanggapi draft standar, khususnya di bidang sistem manajemen mutu, juga 

telah dilakukan dengan hasil:

1. Pembahasan draft standar ISO 17582, sistem manajemen mutu untuk lembaga pemilihan umum

2. Pembahasan revisi ISO 9001:2015

3. Pembahasan revisi ISO 9000:2015
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Hal-hal	yang	perlu	dicatat	dan	ditindaklanjuti	dari	sidang	tersebut	antara	lain:	terkait	perumusan	SNI	

terkait kepuasan pelanggan (ISO 10004) dan manajemen kompetensi dan keterlibatan personel 

(ISO 10018) untuk diadopsi secara identik pada tahun 2012; terkait pelibatan tenaga ahli dari 

pihak KPU atau lembaga penyelenggara pemilu lainnya untuk terlibat dalam perumusan standar 

penerapan ISO 9001 untuk organisasi pemilihan umum; pelibatan tenaga ahi secara permanen 

untuk mengikuti perumusan standar di SC 1, SC 2 dan SC3 sehingga bisa lebih aktif dalam 

pembahasan; terkait pengembangan mekanisme kajian terhadap perumusan SNI menggunakan 

sarana yang digunakan oleh ISO seperti kriteria ISO/TS yang diperlukan dalam mengusulkan usulan 

baru maupun mengkaji ulang yang telah ada.

Pelaksanaan pengembangan standar sistem manajemen ini, Panitia teknis sistem manajemen mutu 

membahas rancangan SNI berdasarkan metode adopsi secara identik dengan memperhatikan 

PSN	03	Adopsi	Standar	Internasional	dan	Publikasi	Internasional	lainnya	-	Bagian	1:	Adopsi	Standar	

Internasional menjadi SNI. 

Pada tahun 2013 ini telah disusun 4 Rancangan Standar Nasional Indonesia  (RSNI) oleh panitia 

teknis sistem manajemen mutu dengan judul sebagai berikut:  

1. RSNI ISO 10004: 2013, Manajemen	Mutu	 -	Kepuasan	Pelanggan-Panduan	Pemantauan	dan	

Pengukuran 

2. RSNI ISO 13485 :2013, Sistem	Manajemen	Mutu	-	Peralatan	kesehatan	untuk	tujuan	regulasi			

3. RSNI ISO  29990:2013, Jasa	 Pembelajaran	 untuk	 Pendidikan	 Non	 Formal	 dan	 Pelatihan-

Persyaratan Dasar untuk Penyedia Jasa.

4. RSNI ISO 10015:2013, Manajemen	mutu	-	pedoman	pelatihan.

Pengembangan asesor bidang lembaga sertifikasi

Di tahun 2013 dilakukan pengembangan asesor bidang lembaga sertifikasi dengan tujuan 

pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi dapat lebih efektif dan berkualitas, serta proses 

penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi dapat diterima di 

tingkat	regional	maupun	internasional	dengan	tersedianya	SDM	yang	kompeten	dan	dalam	jumlah	

yang cukup. Program ini dilakukan melalui perekrutan asesor baru, refreshment asesor yang ada 

dengan persyaratan baru,  pertemuan koordinasi asesor dan pantek serta training bagi sekretariat.

   Rekrutmen  asesor 

Asesor baru untuk skema bidang lembaga sertifikasi produk dilaksanakan 3 – 6 Desember 2013. 

Yang	ingin	dicapai	adalah	penambahan	jumlah	calon/asesor	baru	untuk	skema	akreditasi	lembaga	

sertifikasi produk lulus terhadap seleksi training materi persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012, 

ISO/IEC	 17067:2013,	 ISO/IEC	Guide	 53,	 ISO/IEC	Guide	 28,	DPLS	04,	 Teknik	 Auditing	 (SNI	 ISO	

19011:2011),	dan	persyaratan	akreditasi	KAN.	Metode	pelatihan	adalah	pemberian	materi,	diskusi	

kelompok, case study dan diakhiri dengan ujian tertulis. Hasilnya seluruh peserta sebanyak 18 

orang dinyatakan lulus.
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Asesor	 baru	 untuk	 skema	 bidang	 lembaga	 sertifikasi	 Sistem	Manajemen	Mutu	 Alat	 Kesehatan	

(SMAKK)	dilaksanakan	pada	23-27	September	2013	yang	diakhiri	ujian	tertulis	untuk	menentukan	

kelulusan.	Materi	training meliputi perkembangan akreditasi  dan sertifikasi, ISO/IEC 17021:2011, 

ISO 13485 , ISO 19011, DPL 11:2013 dan ketiga teknik auditing (on site dan witnessing), proses 

asesmen dan persyaratan akreditasi. 25 peserta training lulus dengan nilai batas bawah di atas 65 

dan akan mendapat sertifikat. 

Workshop	MLA	Enhancement	Project	 for	Assessor	Accreditation	Bodies, dilaksanakan pada 23 – 

25 April 2013 dengan 27 perserta 27 mewakili badan akreditasi  di Asia Pasifik seperti: China, Peru, 

Malaysia,	India,	Philipina,	Vietnam,	Kazaktan,	Thailand,	Australia	dan	Indonesia.	Instruktur	workshop 

berasal dari badan akreditasi Australia dan Amerika Serikat. Sasaran workshop adalah persamaan 

persepsi	asesor	di	antara	badan	akreditasi	yang	telah	menandatangani	MLA	sertifikasi	produk.	

Workshop	MLA	Enhancement	Project	 for	Product	CB	dilaksanakan tanggal 27 – 29 Juni 2013. 

Workshop	kali	ini	merupakan	rangkaian	kegiatan	sidang	APEC	yang	diadakan	di	Medan.	Sasaran	

yang ingin dicapai adalah persamaan persepsi antara beberapa lembaga sertifikasi produk yang 

telah	diberikan	status	akreditasi	oleh	badan	akreditasi	yang	telah	menandatangani	MLA	di	bidang	

sertifikasi produk. Jumlah total peserta pada workshop tersebut 30 orang  yang terdiri dari wakil 

beberapa	 lembaga	 sertifikasi	 se-Asia	 Pasifik	 di	 antaranya	 Malaysia,	 Papua	 New	 Guinea,	 Korea	

Selatan, Vietnam, China, Thailand, Rusia, Chili, Singapura dan Indonesia. Sedangkan instrukturnya 

berasal	dari	badan	akreditasi	Australia	(JAS-ANZ)	dan	Amerika	(IAS).	Materi	yang	disampaikan	adalah	

pembahasan standar ISO/IEC 17065:2012. 

   Refreshment Course  

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal  16 Juli 2013 bagi Asesor bidang produk terhadap persyaratan baru 

ISO/IEC 17065:2012 sebanyak 50 orang dan Workshop ISO/IEC 17021:2011 tanggal  17 April 2013 

bagi Calon Asesor maupun asesor baru untuk skema bidang lembaga sertifikasi sistem manajemen 
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mutu		dilaksanakan	sebanyak	25	orang.		Workshop	ISO	17021-2	sebanyak	40	orang,	sehubungan	

dengan	 telah	 diterbitkannya	 standar	 ISO/IEC	 TS	 17021-2:2012	 Penilaian	 Kesesuaian-Persyaratan	

Lembaga	 Pelaksana	 Audit	 dan	 Sertifikasi	 Sistem	Manajemen.	 Bagian-2:	 Persyaratan	 Kompetensi	

untuk	Audit	dan	Sertifikasi	Sistem	Manajemen	Lingkungan)	pada	tanggal	11	Oktober	2013	di	Jakarta.

   Pertemuan koordinasi assesor dan penitia teknis

Pertemuan koordinasi asesor dan pantek dilaksanakan tanggal 13 November 2013 di Hotel Bidakara, 

dihadiri 85 peserta. Sasaran yang ingin dicapai adalah penyamaan persepsi antara assesor, panitia 

teknis dan sekretariat serta wadah komunikasi untuk peningkatan kompetensi teknis.

   Training sekretariat

Untuk peningkatan kompetensi lead auditor ISO	22000,	dilakukan	training	sekretariat	pada	9-13	

Desember 2013 di SGS	Training	Center	dan ISO 14001 pada 4 – 8 Februari 2013, diselenggarakan 

oleh Neville Clarke Indonesia dengan hasil lulus.

Jenis Lembaga Sertifikasi Assessor Tenaga Ahli

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) 36 22

Lembaga Sertifikasi Person (LSP) 15 6

Lembaga Sertifikasi Pangan Organik (LSPO) 15 4

Lembaga	Sertifikasi	Sistem	Manajemen	(LSSM) 37 29

Lembaga	Sertifikasi	Sistem	ManajemenKeamanan	Pangan	
(LSSMKP)

8 9

Lembaga Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point 
(LSHACCP)

11 13

Lembaga	Sertifikasi	Sistem	ManajemenLingkungan	(LSSML) 12 13

Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) 8 0

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari (LPPHPL) 20 13

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) 14 5

Lembaga	Verifikasi	Green	House	Gasses(GHG) 22 14

Lembaga	Sertifikasi	Sistem	ManajemenAlat	Kesehatan	(LSSM	
ALKES)

19 0

Lembaga	Sertifikasi	Sistem	ManajemenKeamanan	Informasi	
(LS	SMKI)

27 0

Jumlah SDM Assessor dan Tenaga Ahli Lembaga Sertifikasi
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Pengakuan internasional dan regional terhadap akreditasi dan sertifikasi

Sampai	tahun	ini,	MRA	Multilateral	dan	Bilateral	yang	telah	dicapai	adalah	Komite	Akreditasi	Nasional	

(KAN) telah menjadi signatory member untuk Multilateral	Recognitian	Arrengement	(MLA)	di	bidang	

akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen 

lingkungan dan lembaga sertifikasi produk di lingkungan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) 

dan International Accreditation Forum (IAF). 

MLA	Group	Meeting	 di	Honolulu	 (Hawaii)tanggal	 22	Mei	 2013	memutuskan	mempertahankan	

status signatory	MLA	KAN	untuk	skema	akreditasi	sistem	manajemen	mutu,	sistem	manajemen	

lingkungan, dan produk, serta menambah ruang lingkup baru untuk skema akreditasi sistem 

manajemen	 keamanan	pangan	 (SMKP).	Untuk	 lingkup	SMKP,	 KAN	merupakan	badan	 akreditasi	

yang pertama kali berhasil mendapatkan signatory	MLA	di	antara	anggota	PAC.	

Di	 samping	melaksanakan	MLA	 tersebut,	MoU	dengan	badan	akreditasi	dilakukan	 juga	dengan	

tujuan	untuk	saling	pengakuan	hasil	penilaian	kesesuaian	antar	penandatangan	kerjasama.		MoU	

yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan BPS Philipines, SASO Arab dan China. Dengan 

dipertahankannya	 6	 MRA/MoU	 tersebut,	 maka	 kompetensi	 lembaga	 sertifikasi	 yang	 telah	

diakreditasi KAN dapat dipercaya/diakui di tingkat regional dan internasional. 

Pada tahun 2013, BSN juga terus membangun kordinasi dan kerjasama dengan instansi teknis lain 

terkait kegiatan penilaian kesesuaian KAN seperti dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP), Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, 

Dewan Sawit Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pelaksanaan partisipasi Indonesia dalam sidang internasional di antaranya:	IAF	General	Assembly	

Meeting di Seoul, Korea Selatan yang dihadiri 4 delegasi Indonesia, sidang PASC/PAC Joint Annual 

Meeting	 tanggal	20-26	Mei	2013	di	Honolulu	 (Hawaii)	dihadiri	3	delegasi	 Indonesia;	sidang	 IAF 

Mid-term	Meeting	di Frankfurt dihadiri 2 delegasi Indonesia dan Sidang ACCSQ	WG	2	Meeting	di 

Yangoon	Myanmar	dihadiri	2	delegasi	Indonesia.	

Keikutsertaan dalam sidang tersebut adalah ikut berperan dalam penentuan ketentuan atau 

persyaratan yang akan berlaku secara internasional sesuai kepentingan negara serta memfasilitasi 

perdagangan di Indonesia. Selain itu Indonesia mengirim 1 delegasi untuk mengikuti pelatihan 

Carbon Footprint of Product di	Ho	Chi	Minh,	Vietnam	dalam	rangka	mengikuti	perkembangan	

dunia terkait isu lingkungan.

Layanan Akreditasi

Dalam tugasnya sebagai sekretariat akreditasi lembaga sertifikasi pada tahun 2013 telah dilakukan 

pelaksanaan asesmen yang terdiri dari akreditasi awal, reakreditasi, survailen dan asesmen dalam 

rangka penyaksian asesmen. Selain pelaksanaan asesmen kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi 
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mencakup audit internal untuk memastikan konsistensi penerapan ISO IEC 17011 yang dilakukan 

pada tanggal 13 – 14 Juni 2013 oleh 3 (tiga) auditor internal. Tinjauan manajemen untuk memastikan 

komitmen dan penyelesaian semua tindakan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam 

penerapan ISO IEC 17011 telah dilakukan pada tanggal 29 – 30 Agustus 2013. 

Pada tahun 2013 telah dilaksanakan rapat kerja KAN Council dalam rangka pemantauan dan 

evaluasi pencapaian program kerja KAN tahun 2013, sebanyak dua kali pada 10 – 11 Juni 2013 dan 

25 – 26 November 2013. Di tahun 2013, telah dilakukan penyelesaian banding/keluhan sebanyak 

dua. 

Pada tahun 2013, juga telah dilakukan pelayanan jasa meliputi permohonan awal/ulang sebanyak 

23 paket dan pelaksanaan asesmen awal/ulang sebanyak 32 paket, 4 paket kegiatan cross frointer 

dan  214 paket pelayanan survailen/witness dan paket 135 paket iuran tahunan, rapat panitia teknis 

bidang LS sebanyak 35 paket. Selama tahun 2013, akreditasi baru yang diberikan meliputi:

1.	 Lima	Lembaga	Sertifikasi	Sistem	Manajemen	Mutu.

2.	 Satu	Lembaga	Sertifikasi	Sistem	Manajemen	Keamanan	Pangan.

3. Satu Lembaga Sertifikasi Produk.

4. Dua Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

5.	 Dua	Lembaga	Sertifikasi	Sistem	Manajemen	Lingkungan.	

Sampai	dengan	Desember	2013	jumlah	LS	Sistem	Manajemen	Mutu	36	buah,	LS	SHACCP	6	buah,	

LS	Sistem	Manajemen	Keamanan	Pangan	7	buah,			LS	Produk	36,	Lembaga	Verifikasi	Legalitas	Kayu	

14	buah,	LS	Pangan	Organik		8	buah,	LS	Personel		5	buah	,	LS	Sistem	Manajemen	Mutu	Lingkungan	

13 buah , LS ekolabel 2 buah dan Lembaga Pemeriksa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 13 buah.



Akreditasi Laboratorium dan Lembaga 
Akreditasi

Kesalahan atau ketidakakuratan data hasil uji dapat mengakibatkan kegagalan 

produksi atau menghasilkan produk dengan mutu yang tidak sesuai. Ini berisiko 

merugikan konsumen, bahkan membahayakan keamanan dan kesehatan. 

Untuk menjamin mutu serta tingkat keterpercayaan data hasil uji, diperlukan 

akreditasi laboratorium pengujian sebagai pengakuan formal terhadap 

kompetensinya, dan laboratorium kalibrasi yang memberikan jaminan 

ketertelusuran metrologis hasil pengujian.

Seperti halnya laboratorium, lembaga inspeksi memiliki peran 

strategis dalam kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Lembaga inspeksi menilai kinerjasuatu produk, proses atau sistem 

menurut persyaratan standar.Penilaian kinerja itu didasarkan pada hasil 

pemeriksaan dan pengujian.Untuk memberi jaminan dan keterpercayaan 

hasil inspeksi, lembaga inspeksi pun membutuhkan akreditasi oleh lembaga 

yang independen.

Kegiatan  akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi difokuskan pada penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium penguji, 

akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi. Di tahun 2013 kegiatan akreditasi 

laboratorium dan lembaga inspeksi mencakup pengembangan:

1. Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

2. Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

3. Pengakuan Internasional dan Regional terhadap Sistem Akreditasi Pengujian, Kalibrasi dan 

Inspeksi

4. Kebijakan Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

5.	 Pengakuan	Internasional	terhadap	Kemampuan	Pengukuran	Metrologi	Nasional

6. Pelayanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Sistem akreditasi perlu dijaga agar tetap konsisten dan dikembangkan untuk dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan.Untuk itu kebijakan diperlukan, baik yang terkait dengan mekanisme akreditasi 

maupun	ketentuan-ketentuan	bagi	laboratorium	dan	lembaga	inspeksi	sedemikian	hingga	penilaian	

kesesuaian yang dihasilkannya memenuhi standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu tugas yang diturunkan dari fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di 

bidang standardisasi nasional yang diselenggarakan BSN adalah perumusan kebijakan di bidang 

penerapan standar dan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga sertifikasi,  laboratorium dan 

lembaga inspeksi. Kebijakan di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi bertujuan 

memastikan pelaksanaan kegiatan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksiberjalan efektif, 
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serta penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh laboratorium dan lembaga inspeksiyang diakreditasi 

memenuhi standar mutu yang dapat diterima di tingkat regional maupun internasional. Pada tahun 

2013, kebijakan tersebut mencakup:

•	 Kebijakan	Manajemen	Akreditasi	Laboratorium	dan	Lembaga	Inspeksi.

•	 Kebijakan	Pengembangan	Sistem	Akreditasi	Laboratorium	dan	Lembaga	Inspeksi.

•	 Kebijakan	Peningkatan	Kemampuan.	Laboratorium	Penguji	dan	Lembaga	Inspeksi.

   Kebijakan Manajemen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi (LLI) dikelola dengan sistem manajemen yang 

memenuhi ISO/IEC 17011:2004 Conformity	assessment	—	General	requirements	for	accreditation	

bodies accrediting conformity assessment bodies. Sistem manajemen tersebut didokumentasikan 

dalam panduan mutu, prosedur, kebijakan, syarat dan aturan serta pedoman yang dievaluasi secara 

reguler untuk dapat mengikuti perkembangan kebutuhan, syarat dan aturan badan akreditasi.

Pada tahun ini telah dilakukan pembahasan prosedur sistem manajemen, prosedur sumber 

daya manusia, serta syarat dan aturan akreditasi LLI. Pembahasan telah menghasilkan revisi yang 

disosialisasikan kepada Sekretariat KAN, asesor, Panitia Teknis dan LLI. Di samping itu, terkait 

dengan telah diterbitkannya standar internasional untuk pengoperasian lembaga inspeksi ISO/IEC 

17020:2012 Conformity	assessment	—	Requirements	for	the	operation	of	various	types	of	bodies	

performing Inspection yang telah diadopsi menjadi SNI ISO/IEC 17020:2012, mengantikan versi 

lama SNI ISO/IEC 17020:1999, telah dirumuskan dan diberlakukan kebijakan transisi bagi lembaga 

inspeksi yang telah dan akan diakreditasi oleh KAN. Rencana tindak telah ditetapkan sehingga 

semua lembaga inspeksi yang diakreditasi KAN menerapkan standar SNI ISO/IEC 17020:2012 sejak 

1	Maret	2015	sesuai	dengan	ketentuan	transisi	dari	ILAC.

   Kebijakan Pengembangan Sistem Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Pengembangan sistem akreditasi LLI dilaksanakan melalui pertemuan asesor sebagai ujung 

tombak dalam rangkaian proses akreditasi. Pertemuan ini berupa refreshment bagi asesor 

berkaitan dengan ketentuan dalam proses akreditasi dan implementasinya serta penyamaan 

persepsi di antara mereka.

   Kebijakan Peningkatan Kemampuan Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi

Pada tahun 2013, kebijakan peningkatan kemampuan LLI difokuskan pada penyelenggaraan uji 

profisiensi laboratorium penguji. Dengan uji profisiensi, kinerja laboratorium dievaluasi melalui uji 

banding antar laboratorium. Uji profisiensi merupakan penilaian kompetensi teknis laboratorium 

yang bersifat komplementer dengan penilaian pada asesmen lapangan, dan sudah menjadi 

keharusan dalam sistem akreditasi laboratorium.

Tiga	program	uji	profisiensi	telah	dilaksanakan,	masing-masing	untuk	bahan	uji	air	limbah	(dengan	

parameter Fe, Zn dan Cd), minuman serbuk (dengan parameter aspartame dan natrium siklamat) 
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dan kecap kedelai (dengan parameter protein, Cu dan Zn). Secara keseluruhan, program diikuti oleh 

117 laboratorium penguji. Pusat Penelitian Kimia – LIPI ditetapkan sebagai laboratorium penyiap 

sampel bahan uji air limbah dan Balai Besar Industri Agro Bogor – Kementerian Perindustrian untuk 

sampel minuman serbuk dan kecap kedelai. 

Untuk menyamakan persepsi dalam penyiapan bahan uji profisiensi, telah diselenggarakan 

sosialisasi analisis statistik sesuai dengan standar ISO 13528:2005.Analisis statistikmerupakan 

komponen utama yang harus dikuasai laboratorium penyiap bahan uji untuk pengolahan data 

homogenitas, stabilitas, serta pengolahan data hasil uji dari laboratorium peserta uji profisiensi.

Hasil uji profisiensi air limbah menunjukkan laboratorium peserta dengan hasil memuaskan 

sebanyak 81% untuk parameter Fe, 68% untuk Zn dan 82% untuk Cd. Laboratorium dengan hasil 

memuaskan pada uji profisiensi minuman serbuk berjumlah 74% untuk parameter aspartame dan 

44% untuk natrium siklamat. Adapun pada pengujian kecap kedelai, jumlah laboratorium yang 

memperlihatkan hasil memuaskan adalah 32% untuk parameter protein, 42% untuk Cu dan 71% 

untuk Zn. Tampak bahwa jumlah laboratorium dengan hasil uji profisiensi yang tidak memuaskan 

atau	questionable	relatif	besar.	Laboratorium-laboratorium	ini	telah	melakukan	investigasi	untuk	

mencari	 akar	 penyebab	 dan	 mengambil	 langkah-langkah	 perbaikan	 ke	 depan	 sebagaimana	

diminta.	 Rekam	 jejak	 laboratorium	 pada	 keikutsertaan	 dalam	 program-program	 uji	 profisiensi	

secara akumulatif pada akhirnya akan menentukan status akreditasinya.

Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Keberterimaan hasil penilaian kesesuaian dari LLI suatu negara oleh negara lain dibutuhkan untuk 

mendukung keberhasilan dalam perdagangan global. Saling keberterimaan itu diwujudkan dengan 

skema saling pengakuan antar badan akreditasi LLI di tingkat regional dan internasional. Jumlah 

LLI meningkat dari tahun ke tahun, demikian pula ruang kingkupnya.Untuk dapat memelihara 

ketersediaan asesor laboratorium dalam jumlah dan kualifikasi yang mencukupi, dilaksanakan 

perekrutan asesor baru melalui tahapan pelatihan. Pelatihan ini telah dilaksanakan di Jakarta pada 

tanggal	25	-	29	November	2013	yang	diikuti	oleh	40	orang	peserta	untuk	asesor	 laboratorium	

pengujian dan 10 peserta untuk asesor laboratorium kalibrasi. 

Materi	 utama	 pelatihan	 adalah	 SNI	 ISO/IEC	 17025:	 2005	 Persyaratan	 umum	 kompetensi	

laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Diberikan pula materi tambahan terkait 

persyaratan	 dan	 pedoman	 KAN	 serta	 ketentuan-ketentuan	 dari	 APLAC	 dan	 ILAC.	 Berdasarkan	

penilaian yang obyektif, khususnya melalui ujian dan pengamatan keaktifan peserta, semua peserta 

dinyatakanlulus atau memiliki kualifikasi awal yang memadai sebagai calon asesor.

Pengakuan Internasional dan Regional Sistem Akreditasi Pengujian, Kalibrasi dan Inspeksi

Keberterimaan hasil penilaian kesesuaian dari LLI suatu negara oleh negara lain dibutuhkan untuk 

mendukung keberhasilan dalam perdagangan global. Saling keberterimaan itu diwujudkan dengan 

skema saling pengakuan antar badan akreditasi LLI di tingkat regional dan internasional.
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BSN, melalui KAN, telah diterima menjadi signatory member dalam kesepakatan saling pengakuan 

antar badan akreditasi di tingkat regional dan internasional melalui APLAC/ILAC Mutual	Recognition	

Arrangement	 (MRA).	 Perolehan	 pengakuan	 tersebut	 adalah	MRA	 untuk	 akreditasi	 laboratorium	

pengujian pada tahun 2001, laboratorium kalibrasi pada 2003, lembaga inspeksi pada 2004, dan 

laboratorium	medik	pada	2013.	Untuk	keberlanjutannya,	MRA	harus	dipelihara	melalui	kegiatan	

berikut. 

   Penerapan ISO/IEC 17011:2004dalam pelaksanaan akreditasi

 

Penerapan ini dilaksanakan pada seluruh proses akreditasi LLI, baik untuk akreditasi awal, 

penambahan ruang lingkup akreditasi, pengawasan (surveilen) status akreditasi, maupun akreditasi 

ulang.	Konsistensi	kesesuaiannya	dengan	standar	tersebut	akandievaluasi	ulang	oleh	APLAC	MRA	

pada tahun 2016, mengikuti ketentuan periode evaluasi setiap 4 tahun.

   Partisipasi aktif dalam forum dan kegiatan APLAC dan ILAC. 

 

Partisipasi dalam forum APLAC dan ILAC dilakukan secara regular dengan menghadiri dan 

berkontribusi pada pembahasan di sidang umum (general assembly), pertemuan teknis dan 

pertemuan	MRA	organisasi	akreditasi	regional	dan	 internasional	 itu	setiap	tahun.	Pada	tahun	ini	

pertemuan yang diikuti adalah The	Board	of	Management	and	MRA	Council	Meeting	pada tanggal 

12-15	Maret	2013	di	Singapura,	The	19th	APLAC	General	Assembly, 32nd	APLAC	MRA	Council	and	

Technical	Meeting	2013	pada	 tanggal	9-13	September	2013	di	Danang,	Vietnam,	dan	The 17th 

ILAC	General	Assembly pada tanggal 23 dan 25 Oktober 2013 serta The	13th	 IAF	&	 ILAC	Joint	

General	Assembly pada tanggal 24 October 2013 di Seoul, Korea.

Topik	 pembahasan	 pada	 pertemuan-pertemuan	 tersebut	 mencakup	 pelaporan	 organisasi-

organisasi	akreditasi	regional,	status	keanggotaan,	status	MRA	signatories,	evaluasi	dan	pengambilan	

keputusan	anggota	baru	MRA,	perencanaan	strategis,	administrasi	dan	penganggaran	organisasi,	

ketentuan dan pedoman teknis akreditasi, perencanaan dan pelaporan program uji profisiensi, 

pelatihan	dan	kegiatan-kegiatan	teknis	lainnya.	Pembahasan	pada	akhirnya	menghasilkan	resolusi-

resolusi untuk ditindaklanjuti baik oleh manajemen APLAC dan ILAC maupun badan akreditasi 

anggota.

Selain	partisipasi	dalam	pertemuan-pertemuan,	KAN	berkontribusi	dalam	pengambilan	keputusan	

APLAC dan ILAC melalui pemungutan suara (ballot). Pemungutan suara yang dilakukan pada 

tahun	 2013	meliputi	 keputusan-keputusan	 tentang	 revisi	 standar	 dan	 penerbitan	 standar	 baru,	

kebijakan	 MRA,	 evaluasi	 badan	 akreditasi,	 perencanaan	 strategis,	 pendanaan,	 dan	 penerimaan	

badan akreditasi anggota baru.

Peran	aktif	KAN	juga	ditunjukkan	dalam	kegiatan-kegiatan	teknis	regional,	terutama	uji	profisiensi.

Dalam	 hal	 ini	 KAN	 mengkoordinasikan	 keikutsertaan	 laboratorium-laboratorium	 kalibrasi	 dan	

pengujian yang telah diakreditasi dalam program uji profisiensi APLAC dan menjadi koordinator 

program uji profisiensi APLAC tertentu. Dalam pertemuan APLAC Proficiency Testing Committee 
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Meeting pada tanggal 10 September di Vietnam ditetapkan KAN menjadi koordinator dua program 

uji profisiensi APLAC, yaitu untuk kalibrasi massa dan pengujian minyak pelumas.

Kebijakan Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

SNSU merupakan episentrum metrologi yang berperanan penting dalam mendukung infrastruktur 

mutu nasional, khususnya sebagai sumber ketertelusuran metrologis bagi kegiatan penilaian 

kesesuaian.Kalibrasi, pengujian dan inspeksi yang didasarkan pada hasil pengukuran harus tertelusur 

ke Sistem Internasional Satuan (SI) melalui SNSU. Penguatan SNSU direalisasikan dalam tiga 

kebijakan, yaitu pengembangan SNSU, pengembangan metrologi, dan peningkatan kemampuan 

laboratorium kalibrasi.

   Kebijakan Pengembangan SNSU

Pengembangan SNSU dan pengembangan metrologi bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan 

menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan infrastruktur mutu nasional secara keseluruhan. 

Oleh sebab itu, pengembangan SNSU yang akan efektif memberikan manfaat seyogyanya diletakkan 

dalam strategi pengembangan metrologi nasional. Strategi ini diawali dengan identifikasi dan evaluasi 

status infrastruktur metrologi terkini untuk kemudian direalisasikan menuju terbangunnya infrastruktur 

mutu nasional yang mampu mendukung daya saing produk Indonesia dan perlindungan konsumen, 

kesehatan, keamanan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kajian-kajian	 tentang	 infrastruktur	 metrologi	 telah	 dilakukan,	 sekurang-kurangnya	 sejak	 tahun	

2004	oleh	Komite	SNSU	dan	Pusat	Penelitian	Kalibrasi,	Instrumentasi	dan	Metrologi	–	Lembaga	

Ilmu	Pengetahuan	Indonesia	(Puslit	KIM-LIPI),	dan	yang	terbaru	tahun	2012	oleh	konsultan	PTB	–	

Jerman.	Hasil-hasil	analisisnya	menunjukkan	bahwa	infrastruktur	metrologi	 telah	dikembangkan	

dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun tidak memadai untuk masa mendatang. 

Payung hukum (legal framework) yang ada tidak konsisten dan tidak mempertimbangkan semua 

aspek infrastruktur metrologi di Indonesia. Untuk metrologi dalam wilayah yang diatur oleh 

peraturan	 perundang-undangan	 (regulated area),	 undang-undang	 yang	 ada	 sudah	 tidak	 sesuai	

dengan	kondisi	saat	ini	dan	tidak	menguraikan	tanggungjawab	serta	tugas-tugas	untuk	menjawab	

tantangan ke depan. 

Pada non-regulated	 area (metrologi ilmiah dan metrologi industri) tidak ada legislasi yang 

menetapkan	 lembaga	 nasional	 yang	 berwenang	 berikut	 tugas-tugasnya,	 termasuk	 koordinasi	

dengan	 lembaga	 metrologi	 lain	 (radiasi,	 kimia,	 dan	 lainnya).Puslit	 KIM-LIPI,	 meskipun	 mewakili	

Indonesia	dalam	masyarakat	metrologi	regional	dan	internasional	(penandatangan	CIPM	MRA),	belum	

mempunyai	landasan	hukum	yang	jelas	dan	kuat	sebagai	NMI	Indonesia.	Belum	ada	kebijakan	dan	

strategi metrologi nasional (jangka pendek, menengah dan panjang) untuk keberadaan metrologi 

yang berkelanjutan dan, konsekuensinya, anggaran nasional belum mempertimbangkan pendanaan 

tugas-tugas	metrologi	nasional.	Set-up	kelembagaan	Puslit	KIM-LIPI	sebagai	de facto	NMI	Indonesia	

tidak	 mencerminkan	 tingkat	 kepentingan	 dan	 fungsi	 nasionalnya.	 Isu-isu	 metrologi	 tersebar	 di	

berbagai	kementerian	dan	lembaga	tanpa	penetapan	yang	jelas	tentang	peran	masing-masing.
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Berdasarkan evaluasi tersebut di atas disimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan infrastruktur 

metrologi yang konsisten dan sesuai dengan praktek internasional. Untuk itu dibutuhkan strategi 

metrologi	 nasional	 dengan	 elemen-elemen	 utama	 yang	 meliputi	 kebijakan	 metrologi	 nasional,	

hubungan	 NMI	 dan	 lembaga	 metrologi	 nasional	 khusus	 yang	 ditunjuk	 (designated institutes), 

hubungan	regional	dan	 internasional	NMI,	pengembangan	kelembagaan	NMI,	kompetensi	 teknis	

NMI,	hubungan	NMI	dan	laboratorium	sekunder	(laboratorium	kalibrasi	dan	laboratorium	metrologi	

dalam	kimia),	hubungan	NMI	dan	regulator,	hubungan	NMI	dan	infrastruktur	mutu	lainnya,	hubungan	

NMI	dan	industri,	dan	difusi,	pendidikan	&	pelatihan	serta	pemasyarakatan.

Komite SNSU yang melaksanakan tugas BSN di bidang SNSU memprakarsai perumusan strategi 

metrologi dimaksud.Adapun PALLI sebagai Sekretariat Komite SNSU memfasilitasi pelaksanaan 

tugas KSNSU itu yang pada tahun 2013 difokuskan pada pengembangan kapasitas pranata 

pengukuran nasional. Hasilnya adalah dua rumusan draft awal ‘Strategi Sistem Pengukuran 

Nasional 2013–2015’ dan ‘Legal	Framework	-	Metrology	Infrastructure	in	Indonesia’. Draft ini masih 

memerlukan pendalaman 

   Kebijakan Pengembangan Metrologi Nasional

Indikator ini berkenaan dengan kebijakan partisipasi BSN di forum metrologi internasional Bureau 

International	des	Poids	et	Mesures	(BIPM)	dan	regional	Asia-Pacific	Metrology	Programme	(APMP)	

untuk pengembangan metrologi nasional. Di tahun 2013, forum dimaksud adalah Meeting	 of	

Representatives	 of	 States	 Parties	 to	 The	Metre	Convention	 and	Directors	 of	National	Metrology	

Institutes, dilaksanakan di Sèvres, Perancis, tanggal 23 – 24 Oktober 2013 dan The	 2013	 APMP	

General	Assembly	&	Related	Meeting,	dilaksanakan	di	Taipei,	Taiwan,	tanggal	24-29	November	2013.

Dalam	pertemuan	BIPM	dibahas	hasil-hasil	penelitian	dari	BIPM	dan	dari	kerjasama	dengan	dan	

antar	NMI,	pemutakhiran	tata	kerja	CIPM	dan	BIPM,	serta	strategi	CIPM	dan	proses	perencanaan	

BIPM/CIPM.	Tindaklanjut	BSN	dari	hasil	pertemuan	ini	adalah	meningkatkan	keaktifan	Indonesia	

dalam	 perumusan	 kebijakan	 dalam	 lingkup	 Konvensi	Meter,	memantau	 perkembangan	 proses	

perubahan Sistem Internasional Satuan (SI) yang akan membawa perubahan dalam berbagai bidang 

yang memerlukan proses pengukuran, dan mendorong penguatan metrologi untuk penjaminan 

ketertelusuran metrologis bagi kegiatan penilaian kesesuaian.

Dalam	APMP	2013	dibahas	pemutakhiran	kebijakan	dan	prosedur	kerjasama	metrologi	antar	NMI	

di	 Kawasan	 Asia-Pasifik,	 proses	 pengakuan	 SNSU	 dan	 kemampuan	 pengukuran	 &	 kalibrasi	 NMI	

melalui	APMP,	dan	laporan	serta	rencana	pelaksanaan	program-program	teknis	 (litbang	teknologi	

pengukuran	dan	aplikasinya,	dan	uji	banding	antar	NMI).	Tindaklanjut	BSN	dari	hasil	pertemuan	ini	

adalah	melanjutkan	dukungan	kepada	NMI	(Puslit	KIM-LIPI)	dan	(potential)	DIs	(Puslit	Kimia-LIPI	untuk	

MiC	dan	Pusat	Teknologi	Keselamatan	dan	Metrologi	Radiasi	(PTKMR)-BATAN	untuk	radiasi	pengion)	

untuk	meningkatkan	 partisipasi	 aktifnya	 di	 APMP	 dan	memanfaatkan	 jalur	metrologi	 regional	 ini	

untuk	memperluas	 lingkup	pengakuan	 internasionalnya	dalam	skema	CIPM	MRA.	PTKMR-BATAN	

dalam	hal	ini	belum	bisa	memasuki	CIPM	MRA	meskipun	sudah	aktif	mengikuti	kegiatan-kegiatan	

APMP,	termasuk	program	uji	banding,	karena	lembaga	ini	belum	menjadi	anggota	APMP.
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   Kebijakan Peningkatan Kemampuan Laboratorum Kalibrasi

Laboratorium kalibrasi merupakan bagian dari penguatan SNSU, khususnya dari aspek pemanfaatan 

SNSU, mengingat kedudukannya sebagai matarantai diseminasi satuan ukuran dari SNSU ke 

peralatan ukur yang digunakan dalam pengukuran. Peningkatan kemampuan laboratorium 

kalibrasi, karena itu, menjadi penting.

Salah satu instrument yang efektif untuk meningkatkan kemampuan laboratorium kalibrasi adalah 

uji banding antar laboratorium (inter-laboratory	comparison/ILC). Selain itu, ILC juga digunakan oleh 

KAN untuk melakukan evaluasi kompetensi teknis laborartorium, komplementer dengan evaluasi 

dalam proses asesmen. 

Pada tahun 2013, BSN membuat kebijakan untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan ILC bagi 

laboratorium	 kalibrasi	 (yang	 diakreditasi)	 untuk	 bidang-bidang	 pengukuran	 dimensi	 (ring gauge, 

mikrometer, dial indicator), suhu (termometer), kelembaban (higrometer), tekanan (pressure gauge, 

pressure	 transmitter),	dan	hidrometri	 (hidrometer).	Hasil-hasi	 ILC	telah	dievaluasi	dan	dipublikasikan	

kepada laboratorium peserta. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh laboratorium peserta, khususnya 

investigasi untuk hasil yang tidak memuaskan, telah disampaikan.

Di	samping	ILC	dalam-negeri,	KAN	juga	mengkoordinasikan	penyelenggaraan	ILC	dalam	lingkup	

Asia-Pasifik	untuk	pengukuran	volume	dengan	artifak	gelas	ukur	 100	ml.	 ILC	 ini	diikuti	oleh	26	

laboratorium dari 11 badan akreditasi anggota APLAC. Pengukuran oleh laboratorium peserta 

dimulai pada tahun 2009, dan pelaporan hasil ILC keseluruhan telah dilaporkan oleh KAN kepada 

APLAC pada tahun 2013.

Pengakuan Internasional terhadap Kemampuan Pengukuran Metrologi

Pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional adalah pengakuan 

kemampuan	 kalibrasi	 &	 pengukuran	 (calibration	 &	 measurement	 capability/CMC)	 lembaga	

metrologi nasional dalam kesepakatan saling pengakuan yang dikelola oleh Panitia Internasional 

Timbangan	dan	Ukuran	(CIPM	MRA).	Pengakuan	CMC	ini	diperoleh	melalui	tahapan	peer review 

kompetensi (mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan hasil uji banding) 

Puslit	KIM-LIPI	selaku	lembaga	metrologi	nasional	oleh	reviewer	yang	telah	mendapat	persetujuan	

Asia-Pacific	Metrology	Programme	(APMP).	

Pada	tahun	2013,	BSN/KAN	mengkoordinasikan	peer	review	Puslit	KIM-LIPI	untuk	bidang	pengukuran	

massa	(standar	massa	1	mg	s.d.	50	kg)	sebanyak	24	sub-lingkup	pengukuran,	serta	getaran	yang	

mencakup pengukuran charge sensitivity (accelerometer)	dengan	7	sub-lingkup,	voltage sensitivity 

(acceleration measuring chain)	7	sub-lingkup,	dan acceleration output (acceleration measuring 

instrument)	 6	 sub-lingkup.	 Koordinasi	peer review ini dilakukan regular untuk memelihara dan 

mengembangkan	pengakuan	CMC	sejalan	perkembangan	kebutuhan	ketertelusuran	metrologis	

lembaga penilaian kesesuaian dan pelaku pengukuran lainnya di Indonesia.

Laporan Tahunan 2013 Badan Standardisasi Nasional

92



Pelayanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Pelayanan akreditasi LLI terus dikembangkan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Akrediasi 

baru diberikan pada tahun 2013 untuk 115  laboratorium pengujian, 11 laboratorium kalibrasi, 5 

laboratorium medik, 4 lembaga inspeksi, dan 1 penyelenggara uji profisiensi. Layanan akreditasi 

LLI mencakup pemrosesan permintaan asesmen awal (dan penambahan ruang lingkup akreditasi), 

asesmen ulang dan surveilen yang sudah jatuh tempo untuk laboratorium kalibrasi, laboratorium 

pengujian, laboratorium medik, lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profisiensi. Pemrosesan 

pada tahun ini telah diselesaikan untuk sejumlah LLI sebagaimana diperlihatkan pada tabel.

Akreditasi baru telah berhasil diberikan kepada 115  laboratorium pengujian, 11 laboratorium 

kalibrasi, 5 laboratorium medik, 4 lembaga inspeksi, dan 1 penyelenggara uji profisiensi. Hal 

ini	 berarti	 jumlah	 LLI	 yang	 diakreditasi	meningkat	 untuk	masing-masing	 bidang	 sebesar	 16.8%,	

6.8%, 17.2%, 13.8% dan 33.3%. Total LLI yang diakreditasi sampai akhir tahun 2013 adalah 801 

laboratorium pengujian, 172 laboratorium kalibrasi, 34 laboratorium medik, 33 lembaga inspeksi 

dan 4 penyelenggara uji profisiensi. Pelayanan akreditasi LLI telah diperiksa dalam audit internal 

pada	 tanggal	 13	 –	 14	 Juni	 2013	 oleh	 tiga	 auditor	 internal.	 Temuan-temuan	 audit	 berkenaan	

dengan independensi KAN, kecukupan personel akreditasi, prosedur pengembangan skema baru 

akreditasi, dan teknis pelaksanaan akreditasi telah diselesaikan.

Bidang akreditasi
Asesmen 

Awal
Surveilen

Asesmen 
Ulang

Asesmen 
Penambahan Ruang 

Lingkup
Laboratorium Kalibrasi 11 70 32 12

Laboratorium Pengujian 102 317 65 60

Laboratorium Medik 5 12 2 1

Lembaga Inspeksi 4 3 0 0

Penyelenggara Uji Profisiensi 0 1 0 0

Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi per Desember 2013

Jenis Lembaga Lembaga Assesor Tenaga Ahli

Laboratorium penguji 191 73

Laboratoriumkalibrasi 77 17

Laboratoriummedik 66 22

Lembaga inspeksi 53 84

Penyelenggara uji profisiensi 15 7

Jumlah SDM Assessor dan Tenaga Ahli Lembaga Sertifikasi
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Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap standardisasi merupakan salah satu 

indikator	 kinerja	 utama	 sasaran	 strategis	BSN.	Masyarakat	 yang	dimaksud	 adalah	

pemangku kepentingan (stakeholders) standardisasi dan penilaian kesesuaian, yaitu 

pemerintah (regulator), pelaku usaha (industri), pakar (tenaga ahli/akademisi) 

dan publik (masyarakat umum/konsumen). Jumlah pengguna informasi dan 

dokumentasi standardisasi serta penilaian kesesuaian menjadi parameter 

dari tingkat pencapaian masyarakat yang peduli terhadap standardisasi.

Untuk mendorong terciptanya masyarakat peduli terhadap 

standardisasi, khususnya dinyatakan dengan peningkatan dan 

penyebarluasan informasi dan dokumentasi standardisasi, BSN 

memfokuskan kegiatan pada  3 bidang, yaitu:

1) Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

2) Bidang Pendayagunaan Informasi Standardisasi.

3) Bidang Komunikasi Data dan Jaringan Informasi Standardisasi.

Di tahun 2013, untuk meningkatkan persepsi masyarakat di bidang standardisasi, 

BSN melengkapi koleksi referensi bahan pustakanya sebanyak 264 judul (294 

eksemplar). Terjadi penambahan 8,1% dibanding tahun 2012 (penambahan referensi 

sebanyak 185 judul, 258 eksemplar). Sampai dengan akhir tahun 2013, BSN telah 

Informasi dan 
Pemasyarakatan 

standar
Edukasi publik merupakan 

bagian penting dalam menjalankan misi Badan 
Standardisasi Nasional, yaitu meningkatkan persepsi dan 

partisipasi masyarakat (pemangku kepentingan) dalam bidang 
standardisasi dan penilaian kesesuaian. Sasaran utamanya adalah 

menumbuhkan pengetahuan kesadaran serta kepedulian 
masyarakat terhadap standardisasi.
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memiliki 3.511 judul koleksi referensi sebagai bahan pustaka terkait standardisasi, sebagaimana 

tertuang dalam tabel berikut:

Untuk penambahan koleksi referensi di tahun 2013, BSN juga menerbitkan: 1). Buku Sistem 

Manajemen	Mutu	SNI	ISO	9001:2008	-	Penerapan	pada	Usaha	Kecil	dan	Menengah	(UKM)	dan	2).	

Tiga jenis buletin, yaitu: a) buletin SNI Penetapan Baru, b) buletin Informasi Buku Baru Perpustakaan 

serta c) buletin SNI Terseleksi. Semua ini diterbitkan untuk memberikan informasi tentang SNI 

dengan cara yang lebih mudah dan sederhana untuk dipahami.

Untuk mendukung edukasi publik tentang standardisasi, dibuat “edugames” dalam bentuk puzzle 

dan permainan ular tangga serta brosur “Ada SNI dirumahku”. 

Klasifikasi DDC (Dewey Decimal Classification)
Judul

2010 2011 2012 2013
000  Generalities. Science and knowledge. 

          Organization and Information

508 513 528 548

100  Philosophy, Psychology 20 20 22 26

200  Religion - - - 1

300  Social Sciences .Law. Government 763 879 994 1.107

400 Linguistics 87 88 88 94

500  Mathematics and natural science 180 182 186 200

600  Applied sciences. Medicine Technology 1.309 1.336 1.379 1.467

700  The arts Recreations. Entertainment. Sport 20 20 21 22

800  Literature - - 1 1

900  Sejarah dan Geografi 22 24 28 45

Jumlah 2.865 3.062 3.247 3.511

Koleksi Referensi Berdasarkan Klasifikasi Dewey Decimal Classification 
(DDC)
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Koleksi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan hingga tahun 2013 sebanyak 9.762 SNI 

dengan rincian sebagai berikut:

Selain koleksi tercetak, BSN juga 

melengkapi koleksinya dalam bentuk 

elektronik yang disebut koleksi 

digital. Upaya ini dilakukan untuk 

lebih mempermudah masyarakat 

memperoleh informasi dan mempelajari 

standar, khususnya SNI, di mana pun 

berada. Saat ini, hingga tahun 2013, BSN 

memiliki 7.416 judul koleksi digital yang 

meliputi	 e-SNI,	 e-buku,	 data	 bibliografi	

serta	e-artikel,	sebagaimana	tabel	berikut	

ini.

Digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan 

persepsi dan partisipasi publik terhadap 

pemanfaatan SNI.

Program digitalisasi tersebut diatas 

ternyata telah meningkatkan nilai 

website BSN, yang sebelumnya kurang 

diperhatikan masyarakat, kembali 

menduduki	peringkat	ke-3	dibandingkan	

dengan website LPNK di lingkungan 

Kementerian RISTEK (berdasarkan Situs 

Penilai Website (http://www.alexa.com).

Berbagai koleksi referensi dan SNI yang 

dimiliki BSN, cukup meningkatkan minat 

masyarakat untuk mendapatkan informasi 

standar. Bahkan di dalam penelusuran 

terkait standar, informasi SNI menjadi 

yang paling diminati. Terlebih dengan 

makin banyaknya standar internasional 

yang diadopsi menjadi SNI. Disusul 

kemudian dengan standar mancanegara 

(ASTM,	BS,	DIN,	JIS)	dan	 terakhir,	 terkait	

standar internasional (ISO/IEC/CAC).

Data SNI
(per Desember 2013)

SNI

Aktif Tidak aktif

Jumlah SNI yang ditetapkan BSN 6.696 -

Jumlah SNI yang direvisi BSN 1.214 -

Jumlah SNI yang diamandemen BSN 18 -

Jumlah SNI ditarik/abolisi BSN - 1.825

Jumlah SNI terjemahan 9 -

Jumlah 7.937 1.825

Total SNI yang ditetapkan BSN 9.762

Pemetaan SNI 2013

2011 2012 2013

e-SNI (Judul) 3.833 4.116 4.538

e-Buku (Judul) 100 100 470

Data Bibliografi (Entri) 443 612 1012

e-Artikel (ISO Focus, SNI Valuasi, 
Jurnal Standardisasi, Media 
MASTAN, Proseding Standardisasi 
dll.) (Judul)

1.006 1.068 1396

Total 5.382 5.896 7.416

Koleksi digitalisasi

Instansi Peringkat

LIPI 1,325  (I)

RISTEK 2,382 (II)

BSN 3,250 (III)

BPPT 3,890 (IV)

BATAN 4,325 (V)

BAKORSURTANAL 7356 (VI)

BAPETEN 8,256 (VII)

LAPAN 17,250 (VIII)

Hasil analisa nilai website BSN 
tahun 2013 terhadap website LPNK 
di lingkungan kementerian RISTEK 
berdasarkan Situs Penilai Website 

(http://www.alexa.com)
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Pada tahun 2013, jumlah permintaan layanan informasi standardisasi (nasional dan internasional) 

mencapai 37.100  orang atau meningkat 32,57% dibandingkan tahun 2012 (27.985 orang). 

Permintaan penelusuran informasi standardisasi, baik nasional maupun internasional, mencapai 

2.340 orang.

Untuk menunjang penyebarluasan informasi yang lebih 

efisien, sejak tahun 2008, dalam rangka meningkatkan 

persepsi masyarakat di bidang standardisasi, dilakukan 

pembentukan simpul jejaring informasi standardisasi 

(INSTANET) di berbagai daerah. INSTANET merupakan 

sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, 

khususnya untuk menyebarkan informasi kepada 

masyarakat luas. Simpul jejaring INSTANET, saat ini 

telah mencapai 154 simpul jejaring, meningkat 35.09% 

dibandingkan tahun 2012 (114 simpul) dan yang tersebar 

di 10 kota di Indonesia.

Dalam rangka menunjang penyebarluasan informasi 

lebih efisien, dilakukan beberapa kegiatan baru yaitu: 

1)  “SNI Corner”. SNI Corner merupakan suatu outlet 

layanan informasi standardisasi, khususnya SNI, dan 

berada dalam suatu perpustakaan, yang merupakan 

anggota INSTANET. Sebagai langkah awal, di tahun 

2013, SNI Corner di perkenalkan dan dipamerkan 

dalam kegiatan Indonesia Quality Expo (IQE) pada 

Bulan	 Mutu	 Nasional	 (BMN),	 17-19	 Oktober	 2013	

di JCC, Jakarta. Kemudian berlanjut, dibuka untuk 

pertama kalinya di UPT IPB, Bogor. 

Jenis Layanan
Jumlah Layanan

2011 2012 2013

Inquiry (Penelusuran Informasi) 1.708 1.595 2.340

Layanan Perpustakaan 12.671 13.195 17.380

a. Layanan permintaan Informasi 
    referensi/standar (non transaksi)

8.888 9.729 11.537

b. Layanan reproduksi/penjualan      
     standar)

3.783 3.466 5.843

Total 27.050 27.985 37.100

Jenis Layanan Informasi 

Keterangan: Data sampai dengan 21 Desember 2013

Jenis Informasi
Inquiry

2011 2012 2013

Penelusuran informasi terkait 
standar

  a. Nasional (SNI) 635 539 1.078

  b. Internasional (ISO/IEC/CAC) 22 21 23

  c. Manca negara (BS/DIN/JIS dll) 29 20 20

Non standar (Regulasi, LPK dan 
informasi terkait)

1.022 1.011 1.219

Total 1.708 1.591 2.340 

Jenis Penelusuran Informasi 
Standadisasi
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2)  Bedah buku. Bedah buku yang merupakan ajang 

menginformasikan keberadaan suatu buku, berikut 

dengan ulasan informasi dan gagasan yang terkandung 

dalam buku tersebut. Pada tahun 2013, dilakukan bedah 

buku “ISO 9001 for Small Business What To Do” dan 

“Economic Benefit of Standards: International Case 

Study”	yang	dilakukan	dalam	memperingati	Bulan	Mutu	

Nasional pada tanggal 18 Oktober 2013 di JCC, Jakarta 

dan dihadiri oleh 60 peserta dari para stakeholder/

pemangku kepentingan.

Wilayah Jejaring 
INSTANET 

Jumlah Simpul Jejaring / Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jakarta 8 16 16 16 16 25

Bogor 3 3 3 4 12

Bandung 2 3 8 8 14

Makassar - 3 3 3 3

Surabaya - 1 6 11 18

Semarang - 1 16 29 30

Medan - 2 7 7 7

Bali - 2 2 3 3

Jogjakarta - 1 19 22 31

Manado - - - - 11 11

Total Simpul Jejaring 8 21 32 80 114 154

Data Peningkatan Jaringan Simpul INSTANET 
per Desember 2013

Peta Penyebaran INSTANET



3)  Bedah standar ISO 11620 “Library Performance 

Indicators”. Bedah standar ini bertujuan 

menginformasikan keberadaan ISO 11620 yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam mengukur kinerja 

perpustakaan, serta untuk memperluas pengetahuan 

dan wawasan di kalangan praktisi bidang perpustakaan 

dalam penerapan standar tersebut. Kegiatan ini 

dilakukan di Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS), 

Jakarta atas kerjasama BSN dan Perpustakaan Nasional 

RI, yang dihadiri oleh 120 pustakawan dari berbagai kota 

di Jawa.

Penyebarluasan informasi standardisasi juga dilakukan melalui keikutsertaan dan penyelenggaraan 

pameran di berbagai acara, diantaranya dalam penyelenggaraan Hari Kebangkitan Teknologi 

Nasional	(HARTEKNAS)	di	TMII	pada	tanggal	29	Agustus-1	September	2013,	LIPI	Expo	di	Bengkulu	

pada	tanggal	26-30	September	2013,	Bulan	Mutu	Nasional	2013	pada	tanggal	17-19	Oktober	2013,	

dan BATAN Atomos Expo pada tanggal 29 November – 1 Desember 2013. 

Seiring perkembangan teknologi, untuk meningkatkan transparansi dalam layanan publik kepada 

stakeholder, pada tahun 2013 telah dikembangkan pula 2 (dua) aplikasi layanan informasi, yaitu: 1) 

Registrasi	Diklat	On-line,	dan	2)	Aplikasi	SNI	Shop.	Kedua	aplikasi	tersebut	merupakan	pintu	masuk	

terhadap layanan informasi publikasi standardisasi dan penilaian kesesuaian terkait pelatihan 

standar	dan	pembelian	SNI	secara	on-line.

Pemasyarakatan Standardisasi ditempuh melalui kerja sama di bidang pendidikan standardisasi. 

Sampai dengan tahun 2013, BSN telah melakukan kerjasama dengan 31 (tiga puluh satu) Perguruan 

Tinggi, meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh 
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Indonesia yang mempunyai minat untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di 

bidang pendidikan standardisasi di lingkungan Perguruan Tinggi. Kerjasama tersebut mencakup, 

pendidikan/pelatihan dan promosi standardisasi, peningkatan partisipasi akademisi, pembinaan 

laboratorium, pertukaran informasi, riset dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi.

Pada tahun 2013, teridentifikasi 11 perguruan tinggi telah menerapkan pendidikan standardisasi, 

baik sebagai mata kuliah utuh maupun bagian mata kuliah yang diajarkan oleh 24 dosen dan diikuti 

oleh 546 mahasiswa. Untuk mengetahui efektivitas dari kerjasama tersebut, dilakukan pemantauan 

dan pembinaan melalui pendekatan khusus, baik kepada para dosen maupun mahasiswanya. 

Selain itu, review tentang keaktifan Perguruan Tinggi juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner 

ke 31 Perguruan Tinggi mitra BSN. Dari proses review tersebut diketahui, bahwa perlu dilakukan 

TOT lanjutan bagi dosen yang akan difokuskan untuk mengajarkan pendidikan standardisasi. 

Pada	tanggal	6	-	7	November	2013,	di		Surabaya,		telah		dilakukan		TOT	dan	kunjungan	ke	industri	

penerap SNI, Pertamina Lubricants, yang diikuti oleh 22 dosen dari 13 Perguruan Tinggi. Kegiatan 

ini adalah untuk memotivasi para dosen dalam memberikan pendidikan  standardisasi di tingkat 

perguruan tinggi.

Program kuliah dengan kunjungan langsung ke industri penerap SNI, tidak hanya dilakukan untuk 

TOT para dosen, tapi juga dilakukan kepada para mahasiswa. Pada tahun 2013 telah dilakukan 

4 kali kunjungan ke industri/organisasi penerap SNI dengan mengajak dosen dan mahasiswa, 

sebagaimana dalam tabel di halaman berikut.
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Perkembangan jumlah dosen dan 
mahasiswa pada mata kuliah 

standardisasi

Selain kunjungan industri, pendidikan standardisasi juga dilakukan melalui kompetisi, yang pada 

tahun 2013 telah terselenggara sebanyak 12 kali dan melibatkan 437 dosen dan 247 mahasiswa, 

beberapa diantaranya:

1)		 Kompetisi	Rekayasa	Kualitas	Tingkat	Nasional	pada	tanggal	23-25	Oktober	2013,	bertempat	di	

Universitas Trisakti, Jakarta yang diikuti oleh 16 dosen dan 75 mahasiswa.

2)  The 7th National Industrial Engineering Conference yang dilakukan pada 10 November 2013 

lalu	di	Universitas	Surabaya	(UBAYA),	Surabaya,	dan	diikuti	100	dosen	berbagai	Perguruan	Tinggi.

3)  Forum Pendidikan Standardisasi, tanggal 18 OKtober 2013 dengan pembicara Dirjen DIKTI, PT. 

Astra	Internasional,	Tbk.,	PT.	Pertamina	Lubricants,	ITB,	UBAYA	dan	BSN.	Forum	dihadiri	oleh	73	

orang (dosen dan mahasiswa).

BSN juga berkontribusi aktif dalam berbagai forum regional 

dan internasional di bidang pendidikan standardisasi. Di 

forum APEC SCSC, Indonesia berperan aktif dalam APEC 

Standard  Education Initiative yang digagas sejak  tahun 2006. 

Puncaknya, pada tahun 2013 ini, saat Indonesia menjadi Ketua 

dan Tuan Rumah petemuan APEC, Indonesia mengajukan diri 

menjadi co-sponsor dari project APEC CTI 07 13T Inspiring 

Next	Generation	of	Standards	Professional	Development	yang 

diusulkan	 Korea	 dan	didukung	oleh	Cina,	 Jepang,	Malaysia,	

Peru, Singapura, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Proyek ini bertujuan untuk menetapkan persyaratan 

kompetensi profesional di bidang standardisasi dan 

kebutuhan	sektor	publik	dan	bisnis	terhadap	SDM	di	bidang	

standar dan penilaian kesesuaian di masa yang akan datang.

Dalam meningkatkan edukasi publik di jenjang Pendidikan 

Menengah	Atas,	BSN	telah	menyusun	buku	referensi	berjudul	

“SMK	 Mengenal	 SNI”.	 Penyusunan	 buku	 ini	 melibatkan	 5	
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Peserta Kunjungan Tempat, Tanggal Kunjungan
Jumlah Peserta

Dosen  Mahasiswa
Dosen dan Mahasiswa Teknik Industri 
UNS (Universitas Sebelas Maret)

PT Gunung Subur Sejahtera, Surakarta, 
27 November 2013

4 5

a.  Dosen dan Mahasiswa Teknik Mesin 
     dan Industri UGM
b.  Dosen dan Mahasiswa Fakultas 
     Ekonomi Universitas 
     Muhammadiyah Magelang

Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, 
Yogyakarta, 17 Desember 2013

5 20

Dosen dan Mahasiswa Fakultas Teknik 
UNY 

Balai Diklat Industri DIY, Yogyakarta, 17 
Desember 2013

4 25

Dosen dan Mahasiswa Teknik Industri UII 
dan Unika Atma Jaya Yogyakarta 

PT Yogya Presisi Teknitama Industri, 
Yogyakarta, 17 Desember 2013

4 16

Total 17 66

Kunjungan Dosen dan Mahasiswa 
ke Industri/Organisasi Penerap SNI

Forum Tempat dan Waktu Kontribusi BSN
APEC SCSC (Sub-Committee on 
Standards and Conformance) Meeting 1

Jakarta, 25 Januari - 7 
Februari 2013

Invited speaker untuk melaporkan 
mengenai Pendidikan Standar dan 
Penilaian Kesesuaian di Indonesia

APEC SCSC (Sub-Committee on 
Standards and Conformance) Meeting 2

Medan, 22 Juni - 6 Juli 
2013

1. Invited speaker untuk melaporkan 
mengenai Pendidikan Standar dan 
Penilaian Kesesuaian di Indonesia
2. Komunikasi dengan delegasi Korea 
untuk menjadi co-sponsor untuk APEC 
SCSC project 2014 - Inspiring Next 
Generation of Standards Professional 
Development

The 2013 ICES (International 
Cooperation on Education about 
Standardization) Conference and WSC 
(World Standards Cooperation; ISO, IEC, 
ITU) Academic Day

Sophia Antipolis, 
Perancis, 12-14 Juni 
2013

1. Reporter of Break-out session on 
industry needs on education about 
standardization;
2. Presenter of paper prepared by UBAYA;
3. Benchmarking on 6 ISO Module for 
Master Program on Standardization, 
Social Regulation and Sustainable 
Development at University of Geneva

Kontribusi BSN dalam forum regional dan internasional
di bidang pendidikan standardisasi
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guru	SMK.	Buku	ini	telah	disosialisasikan	melalui	

Focussed	Group	Discussion	kepada	35	guru	SMK	

wilayah Jakarta dan Bogor pada 28 November 

2013.

Selain itu, BSN juga aktif mengembangkan 

pendidikan Standardisasi di usia dini/pendidikan 

dasar,	melalui	kegiatan	“Jambore	Generasi	Muda	

(GEMA)	SNI”	yang	dilakukan	bersamaan	dengan	

peringatan	hari	pendidikan	nasional,	2	Mei	2013.	

Pada	 kegiatan	 ini,	 siswa-siswa	 pendidikan	 dasar	

juga diperkenalkan tentang penerapan standar, di industri, yaitu dengan mengunjungi industri. 

Selain kunjungan ke industri, kegiatan jambore ini dilanjutkan dengan reli permainan wirausaha 

SNI, Story telling SNI, melukis kaos SNI, serta pembekalan bagi guru dan orang tua.

Melalui	kegiatan	ini,	diharapkan	standar	mampu	terbenam	di	benak	anak-anak	sejak	usia	sedini,	

tidak hanya transfer of knowledge tapi juga character building dengan	menanamkan	nilai-nilai	

positif yang erat kaitannya dengan standar seperti keteraturan, keselamatan, keamanan, kerjasama, 

dan kebersamaan. 

Pendidikan standardisasi juga dilakukan dalam bentuk pendidikan non formal bagi para 

profesional (industri, pemerintah, akademisi dan konsumen) melalui pelatihan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam kegiatan standardisasi. Untuk tahun 2013 

telah diselenggarakan 50 pelatihan terdiri atas 8 pelatihan publik dan 42 inhouse. Jumlah peserta 

pelatihan adalah 1014 orang, dimana 722 orang berasal dari instansi pemerintah, 259 orang 

industri, dan sisanya 33 berasal dari akademisi.

Klasifikasi 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah
Lembaga Pemerintah 380 496 741 736 722 3.075

Industri 335 324 225 378 259 1.521

Perguruan Tinggi 13 98 53 44 33 241

Masyarakat umum 2 3 0 0 0 5

Total 730 921 1.019 1.158 1.014 4.842

Klasifikasi Peserta Pelatihan Standardisasi periode 2009-2013

Promosi,	sebagai	ajang	edukasi,	juga	dilakukan	kepada	anak-anak	dan	masyarakat	umum.	Di	tahun	

2013,	BSN	bekerja	sama	dengan	Taman	Pintar,	Yogyakarta,	yang	merupakan	wahana	wisata	belajar	

di	pusat	Kota	Yogyakarta,	telah	membuka	“Zona	SNI”,	yaitu	sarana	edukasi	tentang	standardisasi	

melalui bentuk permainan. Taman Pintar memiliki arena bermain sekaligus sarana edukasi yang 

terbagi dalam beberapa zona, dengan jumlah pengunjung yang datang dari seluruh kawasan 

Indonesia mencapai 1.067.166 orang di tahun 2013.
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Promosi SNI juga dilakukan di Public Area, seperti pemasangan spanduk di jalan tol dan jalur mudik 

lebaran. Pemasangan spanduk ditujukan mengingatkan pengguna jalan untuk menggunakan 

produk-produk	bertanda	SNI	demi	menjaga	keamanan	dan	keselamatan.	

Selain itu, pemasyarakatan standardisasi juga dilakukan dalam bentuk Seminar Nasional Standardisasi 

yang dihadiri oleh para produsen, konsumen, akademisi serta instansi teknis terkait. Tahun 2013 ini, 

dalam	rangka	Bulan	Mutu	Nasional	dan	Hari	Standar	Dunia,	kegiatan	seminar	nasional	tersebut,	

dikemas dalam Indonesia Quality Expo, di Jakarta  Convention  Center  pada  17  Oktober 2013, 

mengangkat	tema	“Standar	meningkatkan	keunggulan	kompetitif	&	kualitas	kehidupan	bangsa”.	

Dalam kegiatan ini, BSN memberikan penghargaan kepada empat Tokoh Standardisasi yang 

konsisten menyuarakan pentingnya standar dan mutu produk di Indonesia, terutama dalam 

menghadapi era kawasan perdagangan bebas. Keempat Tokoh Standardisasi Indonesia tersebut, 

yakni:

1)  Kategori Perintis, Presiden RI ketiga, BJ Habibie.

2)		Kategori	Aparatur	Pemerintah,	Menteri	Koordinator	Bidang	Perekonomian	Hatta	Rajasa.

3)		Kategori	Akademisi,	FG	Winarno.

4)		Kategori	Industriawan,	Komisaris	Utama	PT	Panasonic	Gobel	Indonesia	Rachmat	Gobel.
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Kelompok Sasaran Bentuk Kegiatan n kali Lokasi

Promosi SNI Kepada UKM 1. Sosialisasi
2. Klinik Standardisasi

12 Gorontalo, Riau,Yogya, Tangerang, Solo, 
Mataram, Bandung, Padang, Batam, Samarinda, 
Bekasi, Makassar

Promosi SNI Kepada Penerap 
SNI

1. Talkshow/dialog interaktif di 
    Televisi dan Radio

6 Makassar (SUN TV), Bandung (IMTV), Medan 
(Deli TV), Semarang (Pro TV), Jakarta (Metro TV), 
IPTEK Voice

Perguruan Tinggi 2. Penayangan Iklan di Media   
    Cetak dan Elektronik

10 Majalah Sindo Weekly, Koran Sindo,  MNC 
Business (60 spot), RCTI (6spot), sindonews.
com, Metro TV, radio (100 spot), Majalah Garuda

Promosi SNI Kepada Instansi 
Teknis (LPK)

Workshop 1 Yogyakarta

Promosi SNI Kepada Publik 1. Iklan Layanan Masyarakat
2. Penerbitan Majalah SNI Valuasi
3. Seminar Nasional
4. Publikasi di area publik
5. Pameran
6. Edukasi SNI edugame komunitas
7. Edukasi SNI edugame Ton n Tun 
    di TV

23 Yogyakarta, Jakarta, Depok, Bekasi, Serang, 
Pandeglang, Lebak, Cengkareng, Bekasi, 
Cikarang, Tangerang

Kegiatan Promosi Standardisasi Tahun 2013



Penerbitan	 Majalah	 SNI	 Valuasi	 yang	 juga	

dilakukan sebagai sarana edukasi publik, telah 

diterbitkan sejak tahun 2007. Di tahun 2013 

terbit 4 edisi dengan topik berbeda.

Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang 

standardisasi, terus dilakukan melalui dukungan 

terhadap perkembangan keanggotaan 

Masyarakat	 Standardisasi	 (MASTAN)	 di	 pusat	

dan daerah serta memfasilitasi partisipasinya 

dalam pengembangan, penerapan dan 

pemasyarakatan standardisasi. 

Di	 tahun	 2013,	 jumlah	 anggota	 Masyarakat	

Standardisasi Indonesia telah mencapai 4.024 

anggota, dan  tersebar di 26 provinsi, dengan 

19 POKNAT yang dibentuk, mengikuti struktur 

International Classification Standards (ICS).

MASTAN	 dipercaya	 sebagai	 fasilitator	 SNI	

Award dalam rekruitasi peserta, dengan 

mengajak dan membimbing perusahaan 

calon peserta SNI Award mengisi kuesioner.

Selain itu, BSN aktif di berbagai forum 

internasional yang terkait dengan partisipasi 

konsumen, melalui keanggotaan dalam 

ISO	 Committee	 on	 Consumer	 Policy	 (ISO-

COPOLCO), International Federation of 

Standards Users (IFAN) dan Asian Network on 

Consumer Organization (ANCO). 

Semua ini dilakukan untuk meningkatkan peran 

konsumen dan para pengguna standar, khususnya 

industri di Indonesia, dalam pengembangan 

standar internasional sehingga dapat membawa 

aspirasi Indonesia dalam kepentingan dunia di 

bidang standardisasi.

Hasil dari berbagai kegiatan edukasi publik dan 

promosi yang dilakukan kepada masyarakat dapat 

dilihat dari peningkatan minat perusahaan atau 

industri dalam negeri yang berpartisipasi sebagai 
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Januari – Maret Standar di Perkotaan
April – Juni Wisata Mudah, Aman dan 

Nyaman
Juli – September Menuju Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 
Oktober – Desember Standar Mainan Anak

Topik majalah SNI Valusi 
edisi tahun 2013
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Sebaran anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia

Perkembangan jumlah anggota MASTAN

Komposisi Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia



peserta SNI Award. Di tahun 2013, peserta SNI Award meningkat 39,5% (132 peserta) dibandingkan 

dengan tahun 2012 (120 peserta). Sepuluh Penerima Penghargaan SNI Award dipromosikan dalam 

media cetak dan TV. Ini merupakan apresiasi kepada para perusahaan penerima SNI Award sebagai 

bentuk promosi kepada masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi, BSN menyelenggarakan 

survei dengan sampel di 10 kota besar dengan 4.000 responden yang mewakili pemangku 

kepentingan BSN (pelaku usaha, konsumen, regulator dan akademisi. Fokus dari survei ini, pada; 

1) pengenalan SNI, 2) pemahaman masyarakat tentang keberadaan institusi BSN dan standardisasi 

secara umum, baik itu perumusan, penerapan SNI dan sertifikasi SNI, 3) Penerapan SNI itu sendiri, 

serta 4) Sertifikasi SNI.

Dari 3950 kuesioner yang kembali dapat diketahui bahwa tingkat persepsi masyarakat terhadap 

standardisasi sebesar 72.9% menunjukkan baik. Dengan kata lain, masyarakat sudah mulai menyadari 

bahwa ketika membeli produk, prioritas pertimbangan mereka adalah: produk yang memenuhi 

standar, harga, dan merk. Standar menjadi pertimbangan pertama sebelum harga dan merk. 

Hasil ini dengan melihat bobot total dari semua tahapan kuesioner baik mengenai pengetahuan 

tentang BSN, Pengenalan SNI, Penerapan SNI dan Sertifikasi mengenai SNI. Sedangkan apabila 

hanya dengan melihat satu pertanyaan mengenai apakah responden dalam memilih produk sudah 

mempertimbangkan tanda SNI mempunyai skor 87.8. Artinya, masyarakat telah  memperhatikan 

dan mempertimbangkan SNI ketika memilih suatu produk. 

Dari hasil survey tersebut, juga diketahui, bahwa keberadaan BSN sudah diketahui oleh masyarakat, 

namun belum semua masyarakat tahu apakah fungsi dan tugas utama dari BSN. Oleh sebab itu 

perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat tentang peran BSN yang sebenarnya. Dan ternyata 

pengetahuan masyarakat tentang BSN banyak terbantu dari produk berlogo SNI.
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