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KATA PENGANTAR 

 
 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Standardisasi Nasional 
mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang 
standardisasi, sehingga ikut mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan 
perusahaan dan organisasi dalam memenuhi standar. Hal di atas diupayakan untuk 
menjamin terciptanya perdagangan yang fair (adil dan jujur) serta menunjang pertumbuhan 
produk nasional dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama dalam hal keselamatan, 
keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional, serta untuk dapat menumbuhkan 
keteraturan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. 
 
Standardisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata 
struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk 
menunjang tercapainya tujuan strategis, yang antara lain adalah peningkatan ekspor produk 
Indonesia, peningkatan daya saing produk Indonesia terhadap produk impor, peningkatan 
efisiensi nasional dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai 
sektor lainnya, maka penerapan standar oleh industri menjadi sangat penting.  
 
Standardisasi juga dapat digunakan sebagai salah satu ukuran adanya keteraturan yang 
baik di suatu perusahaan atau organisasi, dan dapat membawa pengaruh baik dalam 
kehidupan masyarakat. 
 
SNI Award merupakan bagian dari upaya stimulasi peningkatan penerapan SNI. Melalui SNI 
Award diharapkan produsen, konsumen dan masyarakat umum semakin menghargai aspek 
mutu, dan memahami perlunya berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan penggunaan 
SNI sebagai referensi penyediaan dan permintaan pasar.   
 
Penilaian SNI Award juga dapat menjadi acuan penilaian perusahaan atau organisasi untuk 
peningkatan kinerja, karena penilaian SNI Award menilai seluruh aspek yang dapat 
mendorong kemajuan perusahaan atau organisasi dalam mewujudkan kinerja yang lebih 
baik, yaitu kepemimpinan dan manajemen, fokus pada pelanggan, pengembangan 
sumberdaya, pengelolaan/realisasi produk, dan hasil bisnis. 
 
Tahun 2014 SNI Award memasuki tahun ke-10, dan evaluasi telah dilakukan terus menerus 
untuk menyempurnakan pelaksanaan SNI Award. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 
 
Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan 
teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan produk yang berlaku secara nasional membentuk 
keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Apabila SNI dapat 
dikembangkan dan diterapkan dengan baik, maka dampaknya dapat mengurangi berbagai 
hambatan dan menekan biaya transaksi perdagangan. Hal itu karena: (a) produsen akan 
mendapatkan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi agar 
produknya dapat diterima oleh pasar; (b) pengguna produk dan konsumen akhir mendapat 
kepastian dan menjamin tentang kualitas atau keamanan dari produk yang akan dibelinya; 
dan (c) kepentingan publik seperti keselamatan, keamanan, kesehatan  dan kelestarian 
fungsi lingkungan hidup. Transaksi pasar akan menjadi semakin transparan dan efisien 
apabila pemanfaatan SNI dapat dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan produksi 
(barang atau jasa) dan transaksi perdagangan. 
 
Dalam penerapan SNI terdapat penerapan secara wajib dan secara sukarela. Penerapan 
“SNI wajib” oleh industri cenderung didorong oleh kewajiban pemenuhan persyaratan 
industri untuk memenuhi ketentuan regulasi, sedangkan penerapan secara sukarela 
cenderung karena market oriented untuk peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja. 
Sedikitnya jumlah SNI yang diterapkan secara sukarela mengindikasikan masih belum 
dijadikannya SNI sebagai faktor pasar, atau SNI belum dijadikan sebagai salah satu 
pertimbangan bagi konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi. Selain itu, di 
bidang jasa masyarakat perlu mendapatkan jaminan mutu pelayanan jasa melalui penerapan 
SNI dalam proses layanan jasa. 
 
Agar SNI dapat digunakan sebagai salah satu faktor pasar Indonesia maka diperlukan upaya 
promosi penerapan SNI. Konsumen perlu diberikan pemahaman tentang manfaat yang bisa 
diperoleh apabila menggunakan produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/organisasi 
yang menerapkan SNI. Sementara itu perusahaan/organisasi didorong untuk menerapkan 
SNI agar dapat meningkatkan daya saing dan kinerjanya. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan penerapan SNI oleh perusahaan/organisasi pemerintah memberikan 
penghargaan tertinggi kepada perusahaan/organisasi yang konsisten dan mempunyai 
komitmen dalam penerapan SNI serta mempunyai kinerja yang baik.  
 
SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah bagi penerap SNI. Melalui 
penilaian SNI Award, perusahaan/organisasi dapat menilai kinerja internalnya sehingga 
perusahaan/organisasi dapat meningkatkan kinerjanya. Penilaian SNI Award dapat 
dimanfaatkan perusahaan/organisasi untuk memperbaiki kinerja dan pengembangan 
perusahaan/organisasi di masa datang. 
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Visi 
 

SNI Award menjadi penghargaan prestisius bagi penerap SNI 
 

 

Misi 
Memilih perusahaan/organisasi yang memiliki kinerja baik dan meningkatkan awareness 
perusahaan/organisasi dalam penerapan SNI 

 
 

Sasaran 
Meningkatnya penerapan SNI oleh perusahaan/organisasi dalam aktivitas, proses 
produksi atau proses pelayanan, dan produk yang dihasilkan. 

 
 

Target 
Penerima SNI Award menjadi model bagi perusahaan/organisasi lain dalam penerapan 
SNI dengan kinerja baik. 
 
 

B. Manfaat bagi peserta 
 

1. Peserta dapat menggunakan kriteria SNI Award sebagai acuan peningkatan kinerja 
perusahaan/organisasi. 

2. Peserta dapat memperluas wawasan standardisasi dan memperluas mitra kerja 
dengan BSN dan instansi terkait lainnya. 

3. Peserta mendapat kesempatan untuk dievaluasi tingkat kinerjanya berdasarkan 
kriteria SNI Award tanpa dipungut biaya. 

4. Peserta mendapat umpan balik dari hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan/organisasi. 

5. Penerima penghargaan SNI Award diberi peluang untuk mengikuti forum 
internasional dibidang standardisasi. 

 
 

C. Pengertian 
 
1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi 

Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa sesuatu lembaga/laboratorium telah 
memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. 

 
2.   Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah badan yang membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3.   Benchmarking adalah suatu kegiatan menilai suatu perusahaan/organisasi dengan 

cara membandingkannya dengan suatu standar atau suatu organisasi lain yang 
menjadi acuan. 

 
4.   Efektif adalah seberapa baik suatu pendekatan, proses atau ukuran yang 

mengarah pada pencapaian tujuan. Penentuan efektivitas memerlukan evaluasi 
seberapa baik kebutuhan dipenuhi oleh pendekatan, penjabaran atau ukuran yang 
digunakan. 
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5.   Harapan adalah suatu keinginan supaya menjadi kenyataan. 

 
6.   Hasil (result) adalah output atau outcome yang hendak dicapai organisasi sesuai 

dengan persyaratan SNI Award. Hasil dievaluasi berdasarkan kinerja saat ini, 
kinerja relatif terhadap perbandingan yang tepat, percepatan, perluasan dan 
pentingnya peningkatan kinerja. 

 
7.   Integrasi adalah keharmonisan rencana, proses, informasi, bahan-bahan untuk 

pengambilan keputusan, tindakan, hasil, analisis, dan pembelajaran untuk 
mendukung tujuan utama perusahaan/organisasi secara luas. 

 
8.   Kebijakan perusahaan/organisasi adalah suatu persyaratan dari pimpinan 

perusahaan/organsiasi. 
 

9.   Kebijakan mutu adalah suatu komitmen pimpinan perusahaan/organisasi untuk 
menerapkan manajemen mutu. 

 
10. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang diperlukan. 

 
11. Komitmen adalah suatu pernyataan manajemen yang disertai dengan penyediaan 

sumberdaya yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. 
 

12. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah suatu lembaga non-struktural yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas 
menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. 

 
13. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah suatu lembaga (lembaga sertifikasi, 

lembaga inspeksi, laboratorium) yang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk 
menilai kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan atau kompetensi 
personel terhadap standar atau ketentuan lain yang telah ditetapkan dan 
diakreditasi oleh KAN. 

 
14. Lingkungan kerja adalah suatu kondisi di tempat kerja dan sekelilingnya yang 

mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang, meliputi aspek keamanan kerja, 
ergonomis, kecukupan prasarana kerja, keselamatan kerja, lingkungan, keamanan 
produk, motivasi, dan kepuasan karyawan. 

 
15. Local content adalah sumberdaya termasuk sumberdaya alam dan sumberdaya 

manusia di sekitar perusahaan/organisasi yang dipergunakan dalam proses 
produksi barang atau jasa. 

 
16. Misi adalah suatu komitmen oleh penentu kebijakan/pimpinan organisasi yang 

dinyatakan dengan jelas yang berisi tindakan-tindakan yang direncanakan secara 
sistematis dan akan dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. 

 
17. Nomine adalah peserta SNI Award yang terpilih oleh Dewan Juri berdasarkan 

passing grade scoring yang ditetapkan.  
 
18. Organisasi adalah 1) kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-

bagian (orang dsn sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan 
tertentu; 2) kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai 
tujuan bersama. 
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19. Pembelajaran (Learning) adalah pengetahuan dan keterampilan baru yang 

diperoleh melalui evaluasi, penelitian, pengalaman, dan inovasi. Kriteria SNI Award 
memasukkan dua jenis pembelajaran: organisasi dan personel. Pembelajaran 
organisasi diperoleh melalui penelitian dan pengembangan, siklus evaluasi dan 
perbaikan, input dari karyawan dan pelanggan, penyebarluasan best practice dan 
benchmarking. Pembelajaran personel diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan 
kesempatan berkembang bagi individu. Pembelajaran sebaiknya melekat dari cara 
perusahaan/organisasi beroperasi. 

 
20. Penerapan SNI adalah kegiatan menggunakan SNI oleh perusahaan/organisasi. 
 
21. Penerima SNI Award adalah Nomine SNI Award yang terpilih oleh Dewan Juri 

untuk memperoleh penganugerahan SNI Award menurut kategori peserta. 
 
22. Penjabaran (Deployment) adalah sejauhmana suatu pendekatan 

perusahaan/organisasi diterapkan pada persyaratan SNI Award. Penjabaran 
dievaluasi berdasarkan pendekatan aplikasi yang luas dan mendalam terhadap 
proses yang terkait dan unit kerja dalam organisasi. 

 
23. Perusahaan adalah 1) kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan 

dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan 
(dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, 
berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya); 2) organisasi berbadan hukum 
yang mengadakan transaksi atau usaha (sumber: KBBI). 

 
24. Segmen adalah satu bagian dari keseluruhan pelanggan pasar, lini produk atau 

karyawan perusahaan/organisasi. Segmen cirinya memiliki karakteristik yang 
dianggap sama sehingga dapat dikelompokkan secara logika. 

 
25. Sistematis adalah pendekatan berulang-ulang terhadap penggunaan data dan 

informasi sehingga dimungkinkan proses perbaikan dan pembelajaran. Dengan kata 
lain pendekatan disebut sistematis jika selalu diberi peluang untuk dievaluasi, 
pembelajaran dan pematangan. 

 
26. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara 

dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan 
memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan 
hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, 
perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat 
yang sebesar-besarnya. 

 
27. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 

Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. 
 
28. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan 

atau jasa. 
 
29. SNI Award adalah penghargaan yang diberikan oleh Badan Standardisasi Nasional 

kepada perusahaan/organisasi yang mempunyai komitmen dan konsisten dalam 
menerapkan SNI dan memiliki kinerja baik. 

 
30. Strategi umum adalah suatu rencana yang dibuat secara umum untuk mencapai 

tujuan jangka panjang suatu perusahaan/organisasi. 
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31. Strategi operasional adalah suatu rencana aksi yang dibuat secara rinci untuk 

melaksanakan bisnis perusahaan/organisasi. 
 

32. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang atau kemasan 
atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI melalui sertifikasi 
yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. 

 
33. Tata nilai (value) adalah suatu prinsip, tatanan, nilai, atau norma yang diacu dalam 

organisasi. Tata nilai merupakan panduan prinsip-prinsip dan atau perilaku untuk 
mewujudkan sebagaimana organisasi dan karyawan dapat menjalankan organisasi. 
Tata nilai merefleksikan dan memperkuat budaya organisasi yang diinginkan. Tata 
nilai mendukung dan mengarahkan pembuatan keputusan dari setiap karyawan, 
membantu organisasi dalam mencapai visi dan misi yang benar. 

 
34. Tren (trend) adalah kecenderungan perilaku atau keadaan yang mungkin akan 

terjadi berdasarkan data, informasi dan atau kejadian sebelumnya. Tren mengacu 
kepada informasi numerik yang menunjukkan arah dan laju perubahan dari hasil 
perusahaan/organisasi. Tren menyajikan urutan waktu dari kinerja organisasi. 
Paling sedikit 3 poin/data yang diperlukan untuk memulai penetapan suatu tren. 
Periode waktu tren ditentukan oleh siklus waktu dari proses yang diukur. Siklus 
waktu yang lebih pendek membutuhkan frekuensi pengukuran yang lebih banyak. 

 
35. Visi adalah suatu komitmen oleh penentu kebijakan/pemimpin 

perusahaan/organisasi yang dinyatakan dengan jelas mengenai keadaan yang ingin 
dicapai pada masa mendatang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 
 
 

D. Persyaratan Peserta 
 

1. Perusahaan/organisasi memiliki legalitas hukum Indonesia;  
2. Perusahaan/organisasi yang menghasilkan produk (barang atau jasa) di Indonesia;  
3. Perusahaan/organisasi tidak terlibat kasus pidana hukum Indonesia dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun terakhir;  
4. Perusahaan/organisasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2008) 

dan atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000:2009) dan atau SNI 
sistem manajemen lainnya, dan atau menerapkan SNI pada produk (SPPT SNI); dan 
atau memenuhi salah satu persyaratan berikut:  

a. penggunaan bahan baku atau produk ber-SNI;  
b. pengendalian proses produksi (barang atau jasa) sesuai SNI;  
c. pengujian produk berdasarkan SNI; 
d. penggunaan bahan/barang ber-SNI dalam proses pelayanan jasa. 

(Contoh penggunaan SNI dapat dilihat pada Lampiran) 
5. Perusahaan/organisasi tidak merupakan Penerima SNI Award sebanyak 2 (dua) kali 

berturut-turut selama 2 (dua) tahun terakhir 
6. Perusahaan/organisasi telah beroperasi minimal 3 tahun 
 

Catatan: 
Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium, Lembaga Inspeksi, dan Lembaga 
Sertifikasi) tidak termasuk dalam kriteria peserta SNI Award. 
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E. Kategori Peserta  
 

Peserta SNI Award 2014 dibagi 10 kategori yaitu : 

1. Perusahaan/Organisasi Kecil Jasa  
2. Perusahaan/Organisasi Menengah Jasa  
3. Perusahaan/Organisasi Besar Jasa  
4. Perusahaan Kecil Barang  
5. Perusahaan Menengah Sektor Pangan dan Pertanian  
 (makanan; minuman; hasil pertanian; perikanan; peternakan; perkebunan; dan lain-

lain yang sejenis) 
6. Perusahaan  Menengah Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk logam 

(kelistrikan; elektronika; alat kesehatan; baja; aluminium; besi; nikel; mesin dan 
perkakas; dan lain-lain yang sejenis) 

7. Perusahaan Menengah Sektor Kimia dan Serba Aneka 
(produk kimia; pupuk; semen; karet dan produk karet; pulp dan kertas; tekstil dan 
produk tekstil; kulit dan produk kulit; produk kayu; plastik dan produk plastik; keramik; 
kaca; dan lain-lain yang sejenis) 

8. Perusahaan Besar Sektor Pangan dan Pertanian   
(makanan; minuman; hasil pertanian; perikanan; peternakan; perkebunan; dan lain-
lain yang sejenis) 

9. Perusahaan Besar Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk logam  
 (kelistrikan; elektronika; alat kesehatan; baja; aluminium; besi; nikel; mesin dan 

perkakas; dan lain-lain yang sejenis) 
10. Perusahaan Besar Sektor Kimia dan Serba Aneka  

(produk kimia; pupuk; semen; karet dan produk karet; pulp dan kertas; tekstil dan 
produk tekstil; kulit dan produk kulit; produk kayu; plastik dan produk plastik; keramik; 
kaca; dan lain-lain yang sejenis) 
 

Kriteria kelompok usaha berdasarkan  atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yaitu 
perusahaan/organisasi kecil, perusahaan/organisasi menengah dan 
perusahaan/organisasi besar.  
 
1. Perusahaan/Organisasi Kecil  

Perusahaan/Organisasi yang menghasilkan barang dan memiliki kekayaan bersih lebih 
dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  sampai dengan paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah). 
 
2. Perusahaan/Organisasi Menengah  

Perusahaan yang menghasilkan barang dan memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar  
lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah).  
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3. Perusahaan/organisasi Besar  
 

Perusahaan yang menghasilkan barang dan memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh  
milyar rupiah). 
 

F. Penghargaan 
 

a. Semua Nomine akan mendapatkan penghargaan berupa piala serta sertifikat 
penerap SNI; 

b. Semua Nomine akan dipublikasikan melalui berbagai media;  
c. Penerima SNI Award akan mendapatkan Trophy SNI Award dan sertifikat 

penghargaan penerima SNI Award;  
d. Penerima SNI Award akan dipublikasikan melalui media massa berupa profil 

perusahaan/organisasi.  
 
 

G. Hak dan Kewajiban Penerima SNI Award  
 

a. Penerima SNI Award mempunyai hak untuk dapat menggunakan logo SNI Award 
dalam publikasi perusahaan/organisasi dengan mencantumkan tahun penerimaan.  

b. Logo SNI Award yang dapat dicantumkan pada produk, kemasan, media promosi 
lainnya sebagai berikut: 

 
 
 

  
 

 
 
c. Logo SNI Award bukan pengganti Sertifikat Penggunaan Produk Tanda (SPPT) SNI. 
d. Penerima SNI Award mempunyai kewajiban untuk menjaga konsistensi penerapan 

SNI dalam perusahaan/organisasinya. 
 
 

 

H. Pembiayaan  
 

Peserta tidak dipungut biaya apapun.  
 
 
 
 

 
 

 

 
Tahun 2014 
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BAB II PENILAIAN 

 
 

A. Kriteria Penilaian 
 
SNI Award 2014 mempunyai kriteria penilaian sebagai berikut : 
 

I. Kategori Perusahaan/Organisasi Besar dan Menengah : 

 A.  KINERJA ORGANISASI 

  1.  Kepemimpinan dan Manajemen 
  2.  Fokus pada Pelanggan 
  3.  Manajemen Sumberdaya 
  4.  Pengelolaan/Realisasi Produk  

 B.  AWARENESS TERHADAP SNI 

  1.  Kebijakan organisasi di bidang standardisasi 
Upaya pimpinan perusahaan/organisasi mengarahkan organisasi dalam 
menerapkan, mengembangkan dan mempromosikan standar, serta 
mengedukasi kepada pihak terkait. 

  2.  Penerapan Standar 
Upaya perusahaan/organisasi untuk secara konsisten menerapkan SNI dan 
meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesesuaian terhadap SNI. 

  3.  Pengembangan Standar 
Upaya perusahaan/organisasi dalam partisipasi perumusan standar baru dan 
kaji ulang/revisi standar. 

  4.  Edukasi Standardisasi 
Upaya perusahaan/organisasi untuk melakukan edukasi mengenai 
standardisasi termasuk SNI. 

  5.  Promosi SNI  
Upaya perusahaan/organisasi untuk melakukan promosi SNI 

 C.  HASIL BISNIS 

  1. Kinerja Non Keuangan  
  2. Kinerja Keuangan  

II. Kategori Perusahaan/Organisasi Kecil : 

 A. KINERJA PERUSAHAAN/ ORGANISASI 

  1.  Kepemimpinan dan Manajemen 
  2.  Fokus pada Pelanggan 
  3.  Pengembangan Sumberdaya 
  4.  Pengelolaan/Realisasi Produk  

 B AWARENESS TERHADAP SNI 

 C HASIL BISNIS 

  1 Kinerja Non Keuangan 
  2 Kinerja Keuangan  
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B. Sistem Skoring 
  

Sistem penilaian dilakukan dengan memberikan pembobotan pada masing-masing 
pertanyaan, sehingga diperoleh penilaian yang sesuai dengan sasaran yang hendak 
dicapai dalam penilaian. 

 
I. Kategori Perusahaan/Organisasi Besar dan Menengah : 

 
Kriteria Bobot Skoring 

A. Kinerja Organisasi 800 

 1. Kepemimpinan dan manajemen 200 

 2. Fokus pada pelanggan 200 

 3. Pengembangan Sumberdaya 200 

 4. Pengelolaan/Realisasi Produk  200 

B Awareness terhadap SNI 900 

 1. Kebijakan Organisasi di bidang standardisasi 150 

 2. Penerapan Standar 250 

 3. Pengembangan Standar 300 

 4. Edukasi Standardisasi 150 

 5. Promosi SNI 50 

C Hasil Bisnis 300 

 1. Kinerja Non Keuangan 150 

 2. Kinerja Keuangan    150 

 TOTAL 2000 

 
II. Kategori Perusahaan/Organisasi Kecil : 

 

Kriteria Bobot Skoring 

A. Kinerja Organisasi 800 

 1. Kepemimpinan dan manajemen 200 

 2. Fokus pada pelanggan 200 

 3. Pengembangan Sumberdaya 200 

 4. Pengelolaan/Realisasi Produk  200 

B Awareness terhadap SNI 400 

C Hasil Bisnis 300 

 1. Kinerja Non Keuangan 150 

 2. Kinerja Keuangan    150 

 TOTAL 1500 
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BAB III PROSES EVALUASI SNI AWARD 

 

A. Pelaksanaan Penilaian SNI Award 
 

TAHAP I 

PENDAFTARAN 

 

1. Perusahaan/organisasi mengisi lembar pendaftaran dan lembar penyataan tidak 
terlibat hukum yang dapat diunduh melalui www.bsn.go.id. Lembar pendaftaran dan 
lembar pernyataan tidak terlibat hukum (dalam bentuk yang tidak bisa diedit) 
dikirimkan ke Sekretariat SNI Award melalui email award@bsn.go.id 

2. Perusahaan/organisasi yang telah mendaftar disebut sebagai Peserta SNI Award. 

3. Peserta mengisi kuesioner Kriteria SNI Award 2014 (dapat diunduh melalui 
www.bsn.go.id). 

4. Kuesioner Kriteria SNI Award yang telah diisi (dalam format asli) dikirimkan kepada 
Sekretariat SNI Award melalui email ke award@bsn.go.id atau dalam CD/USB. 

Catatan:  

Peserta SNI Award pada tahun sebelumnya diharapkan menyampaikan kemajuan dari 
umpan balik SNI Award 

 
 

TAHAP II 
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN 

 
Sekretariat memverifikasi kelengkapan data permohonan. Apabila masih belum mencukupi 
sekretariat memberitahukan kepada pemohon mengenai berkas yang harus dilengkapi 
sampai batas waktu tertentu. 

 
 
TAHAP III 
PENILAIAN 
 

1. Tim Evaluator melakukan evaluasi dokumen peserta sesuai kriteria penilaian SNI 
Award. 

2. Dewan Juri menetapkan peserta SNI Award yang akan dikunjungi untuk evaluasi 
lapangan berdasarkan hasil evaluasi dokumen. 

3. Sekretariat memberitahukan kepada peserta yang lolos mengenai jadwal evaluasi 
lapangan. Bagi peserta yang tidak lolos evaluasi lapangan diberikan umpan balik dari 
hasil evaluasi dokumen, dan dapat mendaftar SNI Award tahun berikutnya. 

4. Tim Evaluator melakukan evaluasi lapangan. Peserta memberikan akses data dan 
informasi yang diperlukan.    

5. Tim Evaluator melaporan hasil evaluasi lapangan kepada Dewan Juri SNI Award. 
 

 
TAHAP IV 
PENETAPAN NOMINE DAN PENERIMA ANUGERAH SNI AWARD  
 

1. Dewan Juri SNI Award menetapkan Nomine. 

2. Dewan Juri membuat keputusan akhir penerima penghargaan SNI Award. 

http://www.bsn.go.id/
mailto:award@bsn.go.id
http://www.bsn.go.id/
mailto:award@bsn.go.id
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B. Tahapan Pelaksanaan SNI Award  
 
 
 Tahap I Pendaftaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peserta akan diberikan umpan 
balik untuk penyempurnaan dan 

peserta dapat mendaftar SNI 
Award tahun berikutnya 

 

Pendaftaran  SNI Award  

Hasil evaluasi lapangan 

Semua peserta dihimbau mengisi dan mengirimkan 
jawaban kuesioner kriteria SNI Award 

Evaluasi lapangan SNI Award 

Pendalaman dokumen untuk 
persiapan evaluasi lapangan 

Penetapan Peserta yang memenuhi 
persyaratan evaluasi lapangan 

Tahap II 
Verifikasi 
Kelengkapan 
dokumen 

lolos 
Tidak 

Ya 

Pemilihan Nomine  

Penghargaan 

Ya 

nomine? 

Pemilihan Penerima Award  

Penerima Award? 

Tidak 

Ya 

Peserta akan diberikan umpan 
balik untuk penyempurnaan dan 

peserta dapat mendaftar SNI 
Award tahun berikutnya 

 

Peserta akan diberikan umpan 
balik untuk penyempurnaan dan 

peserta dapat mendaftar SNI 
Award tahun berikutnya 

 

 
Tidak 

Tahap IV 
Penetapan 

Tahap III 
Penilaian 

Dokumen 
lengkap? 

Ya 

Tidak 
Peserta diminta untuk 

melengkapi dokumen sampai 
batas waktu yang ditentukan 
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LEMBAR PENDAFTARAN 
SNI AWARD 2014 

 

 
  
 
I. PROFIL PESERTA 

1 

 

Nama perusahaan / 

organisasi : ....................................................................................... 

2 Alamat Kantor Pusat : ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

3 Alamat Pabrik : ...................................................................................... 

   ...................................................................................... 

   ....................................................................................... 

4 Personel penghubung : ....................................................................................... 

5 No. telepon : ....................................................................................... 

6 No. faksimil : ....................................................................................... 

7 Website/e-mail : ......................................../.............................................. 

8     Status Kepemilikan     :  PMA  PMDN        Koperasi  
 
                                                 Yayasan Pemerintah       Lainnya sebutkan 
 

                           .........................  
 

9      Produk yang Dihasilkan     :         Barang, sebutkan ............ 
     
                 Jasa, sebutkan  ............... 
          

 
10    Perusahaan/organisasi beroperasi sejak tanggal :......................................................    
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11.   Standar Nasional Indonesia yang digunakan (baik pada produk atau proses) 
 

No Nomor SNI Judul SNI 

   

   

   

   

   

 
 
12.    Standar lain yang digunakan (baik pada produk atau proses) 
 

No Nomor Standar Judul Standar 

   

   

   

   

   

      
 
13.    Kekayaan bersih perusahaan sebesar             : Rp..................................................... 
         

14.    Hasil penjualan tahunan perusahaan sebesar : Rp..................................................... 
        
 
15.    Kategori Industri (berdasarkan kategori peserta yang dipersyaratkan dalam dokumen 

SNI Award 2014)  
 

  Perusahaan/Organisasi Kecil Jasa  
 
  Perusahaan/Organisasi Menengah Jasa  
 
  Perusahaan/Organisasi Besar Jasa  
 
  Perusahaan Kecil Barang  
 
  Perusahaan Menengah Sektor Pangan dan Pertanian 
  
      Perusahaan  Menengah Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk logam  
 

       Perusahaan Menengah Sektor Kimia dan Serba Aneka  
 

  Perusahaan Besar Sektor Pangan dan Pertanian   
 
  Perusahaan Besar Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk logam   
 

       Perusahaan Besar Sektor Kimia dan Serba Aneka   
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16.    Apakah perusahaan yang didaftarkan untuk mengikuti SNI Award 2014 merupakan 
 

          Induk perusahaan/organisasi  
 
          Cabang perusahaan 
 
          Anak perusahaan 
 
          Perusahaan tidak memiliki cabang/anak perusahaan 

 
 
 
17.    Keikutsertaan dalam SNI Award 
 
                Pernah mengikuti SNI Award Tahun ……………………………………….. 
 
                Belum pernah mengikuti SNI Award 
   
 
18. Apa motivasi perusahaan Saudara mengikuti SNI Award? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

19. Apa manfaat yang diharapkan dengan mengikuti SNI Award? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

20. Darimana Saudara memperoleh informasi tentang SNI Award? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

21. Bersama lembar pendaftaran ini dilampirkan foto copy legalitas hukum 
perusahaan/organisasi yaitu SIUP/Akte Perusahaan.  

 

Demikian pernyataan ini kami buat sebenarnya 

 
      _____________, ________________  2014 
 
       
        

      ___________________________________   
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PERNYATAAN TIDAK TERLIBAT PELANGGARAN HUKUM 
PESERTA SNI AWARD 

 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama   : ______________________________________________ 
2. Jabatan   : ______________________________________________ 
 
menyatakan bahwa 
 
1. Perusahaan  :_______________________________________________ 
2. Alamat   :_______________________________________________ 
      _______________________________________________ 
       _______________________________________________ 
3. No. SIUP atau  :_______________________________________________ 
       No. Akte Perusahaan 
 
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan saat ini tidak terlibat kasus pelanggaran 
hukum pidana yang terkait dengan usaha perusahaan. 
Demikian pernyataan ini kami buat sebenarnya 
 
 
      _____________, ________________  2014 
 
 
 
 
 
       Materai Rp. 6.000,- 

      ___________________________________ 
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CONTOH PENGGUNAAN SNI PADA PERUSAHAAN JASA BOGA (CATERING) 
(KATEGORI PERUSAHAAN JASA) 

 
1. Sistem Manajemen  

 
a. SNI ISO 9001:2008 – Sistem manajemen mutu - Persyaratan 

b. SNI CAC RCP-1:2011 Kode praktis – prinsip umum higiene pangan 

 
2. Bahan Baku  

 

Judul SNI Nomor SNI 

1. Minyak kelapa 

2. Minyak goreng 

1. SNI 01-2902:1992 

2. SNI 01-3741:2002 

3. Tepung terigu sebagai bahan makanan 

4. Tepung beras 

5. Tepung sagu 

6. Tepung garut 

7. Tepung ketan 

8. Tepung bumbu 

9. Tepung siap paki untuk kue 

10. Tepung singkong 

3. SNI 3751:2009 

4. SNI 3549-2009 

5. SNI 3729:2008 

6. SNI 3729:2008 

7. SNI 01-4447-1998 

8. SNI 01-4476-1998 

9. SNI 01-4469-1998 

10. SNI 01-2997-1996 

11. Garam dapur 

12. Garam beryodium 

13. Garam konsumsi beryodium 

11. SNI 01-3556:1999 

12. SNI 01-0223:1987 

13. SNI 3556:2010 

14. Bawang putih 14. SNI 01-3160:1992 

15. Bawang merah 15. SNI 01-3159 – 1992 

16. Wortel segar 16. SNI 01-3163 – 1992 

17. Kentang dalam kemasan 

18. Keripik kentang 

19. Kentang segar 

17. SNI 01-4477-1998  

18. SNI 01-4031-1996  

19. SNI 01-3175-1992 

20. Saus tomat  

21. Sari buah tomat 

22. Tomat segar 

20. SNI 01-3546-2004  

21. SNI 01-4867.1-1998 

22. SNI 01-3162-1992 

23. Gula pasir berstevia 23. SNI 01-4086-1996 

 
 
3. Alat yang digunakan  
 

Judul SNI Nomor SNI 

1. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku 
dengan sistem pemantik 

1. SNI 73668:2011 

2. Kompos gas dua tungku 2. SNI 7469:2008 

3. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku 
dengan sistem pemantik mekanik 

3. SNI 7368:2007 

4. Selang karet untuk kompor gas LPG 4. SNI 06-7213:2006 
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5. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku 
dengan sistem pemantik mekanik khusus 
untuk usaha mikro 

5. SNI 7613:2010 

6. Selang karet untuk kompor gas LPG, Amd 1 6. SNI 06-7213:2006 /Amd1:2008 

7. Plastik - Wadah makanan dan minuman - 
Polystyrene foam 

7. SNI 7323:2008 

 
 

4. Pengendalian proses  
 

Judul SNI Nomor SNI 

1. Petunjuk pengambilan contoh air minum dan 
air untuk pegolahan makanan minuman 

1. SNI 06-4592-1998 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7668
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CONTOH PENGGUNAAN SNI PADA PERUSAHAAN PRODUK ALAS KAKI 
(KATEGORI PERUSAHAAN SEKTOR KIMIA DAN ANEKA) 

 
 

1. Sistem Manajemen  

 

a.  SNI ISO 9001:2008  Sistem manajemen mutu Persyaratan 
b. SNI 19-14001:2005  Sistem manajemen lingkungan - Persyaratan dan panduan 

penggunaan  
 

2. Produk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bahan baku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pengujian 

Judul SNI Nomor SNI 

1. Sepatu lari cepat (sprint shoes) 1. SNI 0570:2011 

2. Sepatu olahraga lintas alam 2. SNI 12-7196-2006 

3. Sepatu bot PVC 3. SNI 12-1848-2006 

4. Sepatu bot PVC tahan kimia 4. SNI 12-1547-2005 

5. Sepatu kanvas untuk umum 5. SNI 12-0172-2005 

6. Sepatu bot kanvas panjat 6. SNI 12-3761-1995 

Judul SNI Nomor SNI 

1. Tatakan sepatu 1. SNI 12-7077-2005 

2. Kulit nappa dari kulit sapi untuk atasan 
sepatu 

2. SNI 06-4901-1998 

3. Kulit berlapis poliuretan dari kulit sapi 
belahan disamak kron untuk atasan 
sepatu 

3. SNI 06-4572-1998 

4. Kulit biawak untuk atasan sepatu 4. SNI 06-4362-1996 

5. Kulit oil pull up dari kulit sapi untuk 
atasan sepatu 

5. SNI 06-4363-1996 

6. Kulit sapi belahan untuk atasan sepatu 6. SNI 12-4264-1996 

7. Kulit nubuk dari sapi untuk atasan sepatu 7. SNI 06-4036-1996 

8. Kain tenun kapas, rayon atau 
campurannya untuk sepatu 

8. SNI 08-1793-1990 

9. Sol karet cetak sepatu olah raga (untuk 
pemakaian umum) 

9. SNI 06-1844-1990 

10. Kulit imitasi untuk atasan sepatu 10. SNI 06-1294-1989 

Judul SNI Nomor SNI 

1.  Alas kaki – lokasi pengambilan, 
persiapan dan lama pengkondisian 
contoh dan cuplikasi uji 

1. SNI ISO 17709:2011 

 

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/11692
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7391
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7274
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7068
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7067
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/4187
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7060
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/5352
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/6535
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/4804
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/4805
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/4683
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/4473
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/2159
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/2208
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/1640
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5. Proses 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alas kaki – Metode uji sepatu – kekuatan 
rekat bagian atas sepatu dengan sol 

2. SNI ISO 17708:2011 

3. Alas kaki – Metode uji bagian atas 
sepatu – Ketahanan air 

3. SNI ISO 17702:2011 

4. Alas kaki – Metode uji sol luar – 
Kekuatan sobek 

4. SNI ISO 20872:2011 

5. Alas kaki - Metode uji bagian atas sepatu 
- Kuat tarik dan kemuluran 

5. SNI ISO 17706:2011 

6. Alas kaki - Atmosfer standar untuk 
pengkondisian dan uji alas kaki beserta 
komponen alas kaki 

6. SNI ISO 18454:2011 

7. Alas kaki - Metode uji untuk bagian atas 
sepatu, lapis dan tatakan - Ketahanan 
warna terhadap gosokan 

7. SNI ISO 17700:2011 

8. Alas kaki - Metode uji bagian atas 
sepatu, lapis dan tatakan - Kekuatan jahit 

8. SNI ISO 17697:2011 

9. Alas kaki - Metode uji asesoris: Asesoris 
logam - Ketahanan korosi 

9. SNI ISO 22775:2011 

10. Alas kaki - Metode pengujian sol dalam 
dan tatakan - Penyerapan dan 
penguapan air 

10. SNI ISO 22649:2011 

11. Alas kaki - Metode pengujian sol luar - 
Ketahanan kikis 

11. SNI ISO 20871:2011 

12. Cara uji unjuk kerja mesin pres hidrolis 
perekat sol sepatu sistem lem 

12. SNI 05-6079-1999 

Judul SNI Nomor SNI 

1. Sepatu olahraga joging sistem lem 1. SNI 12-7195-2006 

2. Sepatu olahraga kebugaran (fitness) 
dengan sol sintetis sistem lem 

2. SNI 12-7072-2005 

3. Sepatu panjat tebing dari kulit sistem lem 3. SNI 12-7073-2005 

4. Sepatu basket sistem lem 4. SNI 12-7076-2005 

5. Sepatu olahraga dengan sol cetak sistem 
lem 

5. SNI 12-7075-2005 

6. Sepatu bola dari kulit imitasi sistem lem 6. SNI 12-7078-2005 

7. Sepatu pantopel pria dari kulit sistem lem 7. SNI 12-0073-1995 

8. Sepatu pria dari kulit model derby sistem 
lem 

8. SNI 12-3361-1994 

9. Sepatu lari dari kulit dengan sol dari bahan 
sintetis atau bahan sintetis karet sistem 
lem 

9. SNI 12-0570-1989 

10. Sepatu pengaman dari kulit dengan sol 
karet cetak vulkanisasi 

10. SNI ISO 0111:2009 
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6. Barang/alat yang digunakan pada produk 

 
 
 

Judul SNI Nomor SNI 

1. Gergaji kayu tangan 1. SNI ISO 05-0572-1989 

2. Peranti listrik rumah tangga dan 
sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-28 : 
Persyaratan khusus untuk mesin jahit 

2. SNI 04-6292.2.28-2005 

3. Kaki mesin jahit 3. SNI 05-0550-1989 

4. Peranti listrik rumah tangga dan 
sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-28 : 
Persyaratan khusus untuk mesin jahit 

4. SNI IEC 60335-2-28:2010 


