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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STANDARDISASI DAN 
PENILAIAN KESESUAIAN. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Standardisasi adalah proses merencanakan, 
merumuskan, menetapkan, menerapkan, 

memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar 
yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama 

dengan semua Pemangku Kepentingan. 

2. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai 
bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah 

memenuhi persyaratan acuan. 

3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang 

dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun 
berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ 
keputusan internasional yang terkait dengan 

memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, 
kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta 

perkembangan masa kini dan masa depan untuk 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat 
BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 
bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi 

dan Penilaian Kesesuaian. 

 

5. Komite ... 
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5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat 

KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga 
Penilaian Kesesuaian. 

6. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya 
disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
Penilaian Kesesuaian. 

7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan 

berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal 
oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, 

institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta 
berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian. 

9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian 
Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan 
tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau 

Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi. 

10. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh 
BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan 

SNI. 

11. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda 

SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga 
pemerintah nonkementerian atau ditetapkan 
berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek 

hukum internasional. 

12. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 
dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 

13. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk 
pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan 

oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk 
dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 

14. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur 
saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan. 

15. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau 

pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran. 

16. Personal ... 
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16. Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri 

sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi. 

17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai 
kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, 
Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, 

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, 
dan/atau Pemerintah Daerah. 

19. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya 

disingkat PNPS adalah usulan rancangan SNI dari 
Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara 
terencana, terpadu, dan sistematis. 

20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

 

Pasal 2 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan 
berdasarkan asas: 

a. manfaat; 

b. konsensus dan tidak memihak; 

c. transparansi dan keterbukaan; 

d. efektif dan relevan; 

e. koheren; 

f. dimensi pembangunan nasional; dan 

g. kompeten dan tertelusur. 

Pasal ... 
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Pasal 3 

 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan: 

a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya 
saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan 

transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan 
kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi 
teknologi; 

b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku 
Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta 

negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, 
kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; 
dan 

c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi 
transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam 

negeri dan luar negeri. 

 

Pasal 4 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berlaku terhadap 
Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal. 

 

Pasal 5 

(1) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian mencakup aspek legalitas, kelembagaan, 
kaidah, dan pedoman. 

(2) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengatur dasar rencana pelaksanaan kegiatan 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian agar Pemangku 
Kepentingan turut berpartisipasi. 

(3) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disusun oleh BSN berdasarkan rencana 
pembangunan nasional. 

(4) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian 
Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan. 

 

Pasal ... 
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Pasal 6 

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dalam 
perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, 

pemberlakuan, pemeliharaan, dan pengawasan SNI serta 
kegiatan Penilaian Kesesuaian. 

 

Pasal 7 

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menjadi acuan 
bagi kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di 
setiap sektor. 

 
BAB II 

KELEMBAGAAN 
 

Pasal 8 

(1) Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di 
bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

(2) Tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh BSN. 

(3) BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan 

organisasi, tugas, dan fungsi BSN diatur dengan 
Peraturan Presiden. 

 

Pasal 9 

(1) Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di 

bidang Akreditasi LPK. 

(2) Tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

KAN. 

(3) KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Kepala BSN. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan 
organisasi, tugas, dan fungsi KAN diatur dengan 

Peraturan Presiden. 
BAB ... 


