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BAB IV 

PENILAIAN KESESUAIAN 
 

Bagian Kesatu 

Kegiatan Penilaian Kesesuaian 
 

Pasal 30 

(1) Pemenuhan terhadap persyaratan SNI dibuktikan melalui 
kegiatan Penilaian Kesesuaian. 

(2) Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian, inspeksi, 
dan/atau Sertifikasi. 

 

Pasal 31 

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(2) merupakan kegiatan untuk menetapkan 1 (satu) atau 
lebih karakteristik bahan atau proses berdasarkan SNI. 

(2) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, 
pengujian dapat menggunakan standar lain. 

(3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat 

pengujian. 

 

Pasal 32 

(1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) 
merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap Barang, 

Jasa, Proses, atau instalasi atau setiap rancangannya 
serta penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan 
tertentu yang didasarkan pada SNI. 

(2) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, 
inspeksi dapat menggunakan regulasi dan/atau standar 

lain. 

(3) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat 
inspeksi. 

Pasal ... 
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Pasal 33 

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(2) dapat berupa kegiatan Sertifikasi Barang, Sertifikasi 
Jasa, Sertifikasi Sistem, Sertifikasi Proses, Sertifikasi 

Personal, dan Sertifikasi lainnya yang dimaksudkan 
untuk menyatakan kesesuaian terhadap SNI. 

(2) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, 
Sertifikasi dapat dilakukan berdasarkan regulasi 

dan/atau standar lain. 

(3) Hasil Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan dalam bentuk sertifikat kesesuaian. 

(4) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dapat didasarkan pada laporan audit, laporan 

pengujian, dan/atau laporan inspeksi. 
 

Pasal 34 

Kegiatan pengujian, inspeksi, dan Sertifikasi dilaksanakan 
sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diakui di tingkat 
internasional. 

 
Pasal 35 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penilaian 
Kesesuaian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 

 

Bagian Kedua 

Lembaga Penilaian Kesesuaian 
 

Pasal 36 

(1) Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh LPK yang telah 
diakreditasi oleh KAN. 

(2) Dalam hal terdapat perjanjian saling pengakuan antara 
KAN dan lembaga akreditasi internasional, kegiatan 

Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK di luar 
negeri yang telah diakreditasi di negara tersebut 
berdasarkan asas timbal balik. 

(3) Dalam ... 
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(3) Dalam hal Indonesia menjadi anggota organisasi 

internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat 
dilakukan oleh LPK yang diakui oleh organisasi tersebut. 

(4) LPK yang menjalankan kegiatan di Indonesia wajib 

berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

 

Pasal 37 

(1) LPK yang tidak diakreditasi oleh KAN atau yang 
akreditasinya dibekukan sementara atau dicabut, 
dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN. 

(2) LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang 
menerbitkan sertifikat berlogo KAN kepada pemohon 

sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau 
Personalnya tidak sesuai dengan SNI. 

(3) LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang 

menerbitkan sertifikat berlogo KAN diluar ruang lingkup 
Akreditasinya. 

(4) Setiap orang dilarang memalsukan sertifikat Akreditasi 

atau membuat sertifikat Akreditasi palsu. 

 

Pasal 38 

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPK diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Ketiga 

Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian 

 

Pasal 39 

(1) KAN menetapkan Akreditasi LPK sesuai dengan 
kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya. 

(2) Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dievaluasi 
secara berkala. 

(3) KAN ... 
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(3) KAN dapat membekukan sementara atau mencabut 

Akreditasi LPK jika LPK tersebut dinilai tidak dapat 
memenuhi tanggung jawabnya atau telah melakukan 
tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) KAN melaksanakan Akreditasi secara efektif dan efisien 
paling lama 1 (satu) tahun. 
 

Pasal 40 

Untuk menjamin keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian di 

tingkat internasional, KAN melakukan perjanjian saling 
pengakuan melalui kerjasama Akreditasi internasional. 

 

Pasal 41 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi LPK diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Keempat 

Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian 
 

Pasal 42 

(1) Pengukuran dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian 
Kesesuaian harus tertelusur ke sistem satuan 

internasional. 

(2) Ketertelusuran ke sistem satuan internasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

pengelolaan standar nasional satuan ukuran, 
pengembangan bahan acuan, dan kalibrasi. 

 

Pasal 43 

(1) Pengelolaan standar nasional satuan ukuran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) 
dilakukan oleh BSN. 

(2) Dalam melakukan pengelolaan standar nasional satuan 

ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN 
bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga 

pemerintah nonkementerian lainnya berdasarkan 
kompetensi teknisnya. 

Pasal ... 
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Pasal 44 

(1) Pengembangan bahan acuan dan kalibrasi dilakukan 
oleh produsen bahan acuan dan laboratorium kalibrasi 
yang diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi di 

negara lain yang telah memiliki perjanjian saling 
pengakuan. 

(2) Hasil pengembangan bahan acuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan acuan yang 
karakteristiknya dinyatakan dalam bentuk sertifikat 

bahan acuan. 

(3) Hasil kalibrasi dinyatakan dalam bentuk laporan atau 
sertifikat kalibrasi. 

 

Pasal 45 

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketertelusuran hasil 
Penilaian Kesesuaian diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Kelima 

Bukti Kesesuaian 

 

Pasal 46 

(1) Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah 
memenuhi SNI diberi bukti kesesuaian berupa sertifikat. 

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

dasar persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau 
Tanda Kesesuaian. 

(3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh BSN kepada 
Pelaku Usaha. 

(4) Persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang 

berwenang kepada Pelaku Usaha. 

(5) Dalam hal Indonesia terikat dengan perjanjian 

internasional, BSN melimpahkan persetujuan 
penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kepada kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian lainnya yang berwenang. 
Pasal ... 
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Pasal 47 

(1) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI 
diatur dengan Peraturan Kepala BSN. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda 

Kesesuaian diatur dengan Peraturan Menteri atau 
Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian. 

 

Bagian Keenam 

Efektivitas Penerapan SNI 

 

Pasal 48 

(1) Dalam rangka efektivitas penerapan SNI, BSN dapat 

melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI 
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian terkait. 

(2) Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KAN, 

instansi pembina, dan kementerian/ lembaga pemerintah 
nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan 
pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut 

yang diperlukan. 

 

Pasal 49 

Ketentuan lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan SNI 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB V 

KERJA SAMA 

 

Pasal 50 

Untuk mengembangkan Standardisasi dan Penilaian 
Kesesuaian serta Akreditasi LPK, dapat dilakukan kerja sama 
internasional. 

 

Pasal ... 

 


