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LAYANAN INFORMASI STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN  
 
A. INFORMASI PENELUSURAN SNI 

 

Apakah alamat web untuk pencarian SNI? 

Buka website BSN masuk ke Menu SNI lalu ketik kata kunci pada Cari SNI  atau 
langsung akses ke  http://sispk.bsn.go.id/SNI/DaftarList 
 

Bagaimana cara melakukan penelusuran SNI ? 

1. Akses mandiri  http://sispk.bsn.go.id/SNI/DaftarList  
2. Ketik kata kunci pencarian spesifik pada Judul dalam bahasa Indonesia lalu klik 

"Cari data" 
3. Atau ketik nomor SNI bila sudah mengetahui nomor standar lalu klik "Cari 

data" 
4. Atau dapat menggunakan menu filter pada kolom pencarian mencakup 

Komite Teknis, Tahun, Status perumusan, dan atau Pilih ICS lalu klik "Cari 
Data" 

5. Perhatikan pencarian SNI  yang muncul untuk status masih berlaku 

 

Bagaimana cara download  SNI? 

1. Akses mandiri http://sispk.bsn.go.id/SNI/DaftarList 
2. Lakukan login bagi yang sudah memiliki akun dan registrasi yang belum 

memiliki akun (tunggu notifikasi username dan password sebagai bukti 
registrasi berhasil) 

3. Cari SNI yang dibutuhkan berdasrakan nomor atau judul standar spesifik atau 
menggunakan menu pencarian SNI berdasarkan judul, nomor standar, Komite 
Teknis dan sebagainya 

4. Klik "Cari Data"dan SNI yang bisa diunduh tertampil dengan icon pdf dan klik 
pada icon tersebut untuk proses download 

 

Bagaimana memperoleh dokumen SNI dalam bahasa Inggris? 

Dokumen SNI selain SNl adopsi Standar Internasional (bilingual) hanya tersedia 
dalam Bahasa Indonesia 

Apabila membutuhkan, Pengguna SNI dapat melakukan penerjemahan sendiri 
untuk kepentingan internal dan tidak dikomersialkan 
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Bagaimana cara memperoleh informasi SNI wajib? 
1. Akses mandiri website BSN, http:/bsn.go.id 
2. Klik Menu SNI pilih Regulasi Teknis, lalu klik Regulasi Teknis (SNI yang 

diwajibkan) dan kemudian download 
 

Bagaimana cara unduh  regulasi teknis yang memberlakukan wajib? 

Untuk regulasi teknis yang memberlakukan wajib SNI bisa mengakses peraturan 
pemberlakuan SNI wajib melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
(JDIH) masing-masing instansi terkait untuk informasi terbaru dan detail dengan 
ketik kata kunci pencarian spesifik produk dalam bahasa Indonesia 

http://jdih.kemenperin.go.id 
http://jdih.esdm.go.id 
http://jdih.pu.go.id 
http://jdih.kkp.go.id 
http://jdih.pertanian.go.id 
http://jdih.dephub.go.id 

 

Bagaimana pengecekan produk bertanda SNI? 

Pengecekan produk bertanda SNI dapat mengakses http://bangbeni.bsn.go.id/ 

Ketik kata kunci pencaraian berdasarkan jenis produk dan merek lalu cari data 

 

Bagaimana cara pembacaan SNI? 

Pembacaan SNI : 

1. Lihat judul standar pada cover untuk mengetahui jenis standar (apakah 
termasuk produk, istilah definisi, proses, metode uji, jasa atau personel)  

2. Nomor  ICS pada pojok kiri cover untuk mengetahui klasifikasi kelompok 
standar 

3. Penjelasan pada Prakata untuk mengetahui informasi umum meliputi Tim 
Perumus SNI, maksud dan tujuan perumusan, perubahan mendasar standar, 
tanggal konsensus dan informasi lain 

4. Ruang lingkup menerangkan batasan penerapan standar 
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5. Substansi standar sesuai dengan jenis standar dan umumnya dapat 
mencakup acuan normatif, istilah definisi, persyaratan mutu, cara uji dan 
lampiran atau  persyaratan lain yang diperlukan 

6. Unsur informatif lain 

 

Dimana tempat untuk melakukan sertifikasi produk? 

1. Akses http://infolpk.bsn.go.id 
2. Klik LS Produk pada menu Lembaga Penilaian Kesesuaian 
3. Lakukan pencarian berdasarkan nomor/judul standar atau ruang lingkup lalu 

"Cari" 
4. Tampil LSPro yang sudah terakreditasi dan tentukan LSPro sesuai kebutuhan 
5. Apabila ketika pencarian tidak tertampil data LSPro menandakan belum 

tersedia  

 

Dimana tempat untuk melakukan sertifikasi hasil uji? 

1. Akses http://infolpk.bsn.go.id 
2. Klik Laboratorium pengujian uji pada menu Lembaga Penilaian Kesesuaian 
3. Lakukan pencarian berdasarkan nomor/judul standar atau ruang lingkup lalu 

"Cari" 
4. Tampil Laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi dan tentukan 

Laboratorium pengujian sesuai kebutuhan 
5. Apabila ketika pencarian tidak tertampil data laboratorium  pengujian 

menandakan belum tersedia  

 

Dimana tempat untuk melakukan kalibrasi? 

1. Akses http://infolpk.bsn.go.id 
2. Klik Laboratorium kalibrasi pada menu LPK 
3. Lakukan pencarian berdasarkan nomor/judul standar atau ruang lingkup lalu 

"Cari" 
4. Tampil Lab.kalibrasi yang sudah terakreditasi dan tentukan LSPro sesuai 

kebutuhan  
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Dimana tempat untuk melakukan sertifikasi proses/sistem (Manajemen mutu, 
manajemen lingkungan, HACCP, SMKP, Verifikasi Legalitas Kayu, Pangan 
Organik)? 

1. Akses http://infolpk.bsn.go.id 
2. Klik pilihan filter pada  Lembaga Sertifikasi yang diinginkan pada menu LPK 
3. Lakukan pencarian berdasarkan nomor/judul standar atau ruang lingkup lalu 

"Cari" 
4. Tampil Lembaga Sertifikasi yang sesuai lingkup dan terakreditasi dan 

tentukan Lembaga Sertifikasi sesuai kebutuhan) 

 

Kontak Informasi penelusuran BSN? 
Layanan Informasi Terpadu (LITe) BSN Gedung I BPPT Lt. Dasar, 
 Jl. MH.Thamrin no. 8,  
Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 
Telp. 021-3917300 
Email: dokinfo@bsn.go.id 
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B. INFORMASI PEMBELIAN/PEMESANAN SNI 
 
Bagaimana cara mendapatkan dokumen SNI, Standar Internasional dan 
standar asing? 
1. Bisa datang langsung ke Layanan Informasi Terpadu (LITe) BSN selama jam 

kantor untuk layanan baca di tempat (tidak dikenakan biaya) 
2. Cara lain dengan melakukan pemesanan/pembelian standar baik langsung di 

LITe atau melalui email  dokinfo@bsn.go.id. 
 

Apa saja dokumen standar internasional yang tersedia? 
International Organization for Standardization (ISO) International 
Elektrotechnical Commission (IEC)  
 
Apa saja dokumen standar asing yang tersedia?. 
1.  American Standard Testing Material (ASTM) 
2.  British Standard (BS)  
3.  Japan Industrial Standard (JIS) 
4.  Deutsches Institut fur Normung. 
 
Bagaimana cara pembelian dokumen SNI, Standar internasional dan standar 
asing? 
a. Bisa datang langsung ke Layanan Informasi Terpadu (LITe) BSN selama jam 

kantor untuk layanan baca di tempat (tidak dikenakan biaya) atau pembelian 
langsung dokumen standar ke petugas pemesanan standar 

b. Atau pembelian tidak langsung kirim email ke dokinfo@bsn.go.id  
 

Apakah SNI, Standar internasional dan standar asing bisa diperoleh dalam 
bentuk softcopy? 
Dokumen SNI tersedia dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Dokumen SNI  tahun 
2008 s.d. sekarang tersedia dalam bentuk softcopy sementara untuk standar 
internasional dan standar asing hanya tersedia dalam bentuk hard copy 
 

Berapa lama proses pembelian SNI? 

Proses penawaran dari BSN dilakukan setelah mendapat permintaan  dokumen 
SNI dari Pembeli. Waktu proses pengerjaan dilakukan maksimal 3 hari kerja 
setelah penawaran dilunasi oleh Pembeli. Untuk softcopy langsung diproses 
pengiriman melalui email namun untuk hardcopy lama pengiriman tergantung 
kurir 
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Bagaimana cara pembayaran dokumen SNI, Standar Internasional dan 
standar asing? 

a. Petugas pembelian akan membuatkan kode billing dan atau ongkos kirim 
(hardcopy) untuk pembayaran.  

b. Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor pos, teller bank BUMN maupun 
transfer ATM.Batas waktu untuk pembayaran kode biliing 7 (tujuh) hari 

c. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran bukti bayar dikirim kembali  

 

Berapa harga dokumen standar? 

Harga dokumen Standar mengikuti ketentuan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional  

 

Kontak Informasi pembelian standar di BSN? 

Layanan Informasi Terpadu (LITe) BSN Gedung I BPPT Lt. Dasar, Jl. MH.Thamrin 
no. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 

Telp. 021-3917300 

Email: dokinfo@bsn.go.id   
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C. INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 
 

Jenis training apa saja yang disediakan BSN dan bagaimana biayanya?  

a. Public training yang dapat diikuti oleh umum, dan waktu serta tempat 
penyelenggaraanya sudah ditentukan BSN 

b. In House training, training yang diselenggarakan ditempat pelanggan 
Untuk informasi lebih jelas, dapat mengunjungi website diklat di: 
http//:diklat.bsn.go.id 

 

Apa saja daftar training Publik yang diselenggarakan BSN ? 

Training publik 2019 yang dilakukan  

- Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 

- Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017 

- Audit internal SNI ISO/IEC 17025:2017 berbasis ISO 19011:2018 

- Pemahaman SNI ISO 9001:2015 

- Validasi metode pengujian kimia 
 

Apa saja daftar pelatihan in house standardisasi yang diselenggarakan oleh 
BSN? 

Ada 29 jenis pelatihan in house training yang diselenggarakan BSN. Untuk 
informasi data list pelatihan dapat dilihat di : http://diklat.bsn.go.id  

 

Berapa biaya dan durasi mengikuti training/pelatihan Standardisasi di BSN? 

a. Untuk public training* dan in houses training** besaran biaya sesuai jenis dan 
durasi pelatihan. 
a. *tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi serta biaya pembelian 

dokumen SNI  sebagai bahan acuan pembelajaran 
b. **tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, akomodasi tim pengajar 

serta biaya pembelian dokumen SNI sebagai bahan acuan pembelajaran. 
c. Estimasi biaya public training antara 1,8 juta, 2 juta dan 3 juta  
d. Estimasi biaya in house training antara 10 juta, 20 juta, 21 juta dan 31,5 

juta  
e. Tarif ini berdasarkan PP Nomor 40 tahun 2018. 
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Alokasi peserta untuk training yang disediakan BSN? 

Public training sebanyak 25 orang, dengan batasan 1 instansi hanya dapat 
mendaftarkan maksimal 5 peserta 

In house training sebanyak 25 orang untuk 1 kelas pelatihan 

 

Bagaimana cara pendaftaran dan pembayarannya ? 

Untuk mendaftar mengikuti pelatihan di bidang SPK: 

1. Melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran 
pelatihan secara online melalui website http://diklat.bsn.go.id. Selanjutnya 
tunggu konfirmasi dari sekretariat untuk melakukan pembayaran. 

2. Membayar biaya pelatihan sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku 
tentang tarif layanan pelatihan standardisasi BSN. Pembayaran dilakukan 
dengan system simponi melalui bank pemerintah atau Kantor Pos Indonesia. 

3. Khusus untuk layanan In House Training, sebelum melakukan pembayaran 
biaya pelatihan, pemohon harus mengisi dan menyetujui dokumen 
kesepakatan penyelenggaraan In House Training. 

Bagaimana kita tahu bahwa pendaftaran training publik kita diterima atau 
masuk daftar tunggu (waiting list) ? 

Status pendaftaran dapat di cek melalui website: diklat.bsn.go.id 

1. pilih (klik) menu jadwal 
2. pilih pelatihan yang telah didaftarkan. Jika nama anda telah masuk dalam 

daftar yang ada, berarti anda telah diterima. Namun jika nama anda ada 
tanda kuning, artinya anda masuk dalam daftar “waiting list” 

3. Bagi peserta yang sudah mendaftar, jika dalam 7 (tujuh) hari setelah 
menerima code billing, belum melunasi biaya training, maka peserta 
dianggap mengundurkan diri. 

 

Dimanakah kontak Informasi training/diklat di BSN? 

Sekretariat Pelatihan Standardisasi 
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN Gedung I BPPT Lt. 11,  
Jl. MH.Thamrin no. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 
Telp.+6221-392 7422 / HP. 081210395089 
Email: diklat@bsn.go.id, Website: diklat.bsn.go.id 
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D. INFORMASI AKREDITASI  
 

Apa yang dimaksud dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN)? 

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

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi 
dan Penilaian Kesesuaian, KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden melalui Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) 

 

Apa yang dimaksud dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)? 

lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian 

 

Apa yang dimaksud Penilaian Kesesuaian? 

Kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personel telah 
memenuhi persyaratan acuan 

Apa yang dimaksud dengan Akreditasi? 

rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu 
lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak 
melaksanakan Penilaian Kesesuaian 

 

Apa manfaat dari akreditasi KAN? 

Meningkatkan kepercayaan diri dalam penilaian kesesuaian (adanya peningkatan 
kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian, LPK menjadi lebih 
kredibel dalam melaksanakan penilaian kesesuaian selaras dengan ketentuan 
regulasi, serta mendapat pengakuan internasional secara formal dari organisasi 
akreditasi international termasuk IAF, PAC, APLAC, ILAC 

 

Apa saja yang termasuk pengakuan internasional terhadap KAN? 

1. Pengakuan Internasional 
2. KAN mewakili Indonesia dalam forum kerjasama internasional antar badan 

akreditasi, yaitu International Accreditation Forum (IAF), Pacific 
Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accreditation 



 

10 

Cooperation (ILAC) dan Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 
(APLAC). 

3. Fokus kerjasama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut adalah 
perjanjian saling pengakuan atas hasil-hasil sertifikasi, pengujian, inspeksi, dll 
yang disebut sebagai Multilateral Recognition Agreements (MLA's) atau  
Mutual Recognition Arrangements (MRA's). Dengan penandatangan MLA 
atau MRA tersebut, anggota badan akreditasi akan saling mengakui satu 
sama lain atas sertifikat dan laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian 
Kesesuaian yang terakreditasi .Keuntungan saling pengakuan ini adalah 
mengurangi potensi dilakukannya re-sertifikasi atau pemeriksaan ulang 
terhadap barang dan jasa ketika berpindah dari satu negara ke negara lain. 

4. IAF 
KAN adalah anggota IAF dan menjadi penandatangan IAF MLA untuk 
sertifikasi sistem manajemen mutu (sejak 22 September 2002), sertifikasi 
sistem manajemen lingkungan (sejak 26 Oktober 2007), sertifikasi produk 
(sejak 19 Oktober 2009) dan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan 
(sejak 21 Oktober 2015). 

5. PAC 
KAN adalah anggota PAC dan menjadi penandatangan  PAC MLA untuk 
sertifikasi sistem manajemen mutu (sejak 24 Agustus 2000), sertifikasi sistem 
manajemen lingkungan (sejak 8 Juli 2004), sertifikasi produk (sejak 16 Juni 
2009), sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan (sejak 22 Mei 2013), 
sertifikasi person (sejak 15 Juni 2016), sertifikasi sistem manajemen energi 
(sejak November 2017) dan sertifikasi sistem manajemen keamanan 
informasi (sejak November 2017). 

6. ILAC 
KAN adalah anggota ILAC dan menjadi penandatangan ILAC MRA untuk 
laboratorium pengujian (sejak 20 Juni 2001), laboratorium kalibrasi (sejak 30 
Desember 2003), lembaga inspeksi (sejak 24 Oktober 2012) dan laboratorium 
medik (sejak 14 Maret 2013). 

7. APLAC 
KAN adalah anggota APLAC dan menjadi penandatangan APLAC MRA untuk 
laboratorium pengujian (sejak 22 Mei 2001), laboratorium kalibrasi (sejak 13 
November 2003), lembaga inspeksi (sejak 19 Desember 2004), laboratorium 
medik (sejak 14 Maret 2013) dan Penyelenggara Uji Profisiensi (sejak 21 Juni 
2017). 
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Apa saja yang masuk dalam layanan KAN? 

 KAN mengoperasikan skema akreditasi yang mencakup akreditasi Lembaga 
Sertifikasi, Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, sebagai berikut : 

 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ( SNI ISO 9001) berdasarkan SNI 
ISO / IEC 17021-1 dan IAF MD; 

 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001) 
berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1 dan IAF MD; 

 Lembaga Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 
berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1 dan IAF MD; 

 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI 
ISO / IEC 17021- 1, SNI ISO / TS 22003 dan IAF MD; 

 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001) 
berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1, ISO / IEC 27006 dan IAF MD; 

 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu untuk Alat Kesehatan 
berdasarkan SNI ISO / IEC 17021-1 dan IAF MD; 

 Lembaga Sertifikasi Person berdasarkan SNI ISO / IEC 17024; 
 Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan SNI ISO / IEC 17065; 
 Lembaga Sertifikasi Ekolabel berdasarkan SNI ISO / IEC 17065; 
 Lembaga Sertifikasi Organik berdasarkan SNI ISO / IEC 17065;; 
 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lembaga Verifikasi 

Legalitas Kayu berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012, Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan  Perdirjen Pengelolaan  

 Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016; 
 Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca berdasarkan SNI ISO 14065, 

SNI ISO  14064-3, ISO 14066 dan IAF MD; 
 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi berdasarkan SNI ISO / IEC 

17021-1, ISO  50003 dan IAF MD; 
 Lembaga Sertifikasi Halal SNI ISO / IEC 17021-1, SNI ISO / IEC 17065, SNI ISO / 

TS 22003, dan OKI / SMIIC 2; 
 Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi berdasarkan SNI ISO / IEC 

17025; 
 Lembaga Inspeksi berdasarkan SNI ISO / IEC 17020; 
 Laboratorium Medik / Klinik berdasarkan SNI ISO 15189 ; 
 Penyelenggara Uji Profisiensi berdasarkan SNI ISO / IEC 17043; 
 Produsen Bahan Acuan berdasarkan ISO 17034. 
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Bagaimana pencarian LPK  yang sudah terakreditasi? 

1. Akses http://infolpk.bsn.go.id 
2. Klik dan pilih menu Lembaga Penilaian Kesesuaian (misal apakah mencari 

laboratorium uji, inspeksi atau LS Produk) . Apabila mencari Lembaga 
Sertifikasi Produk klik LSPro 

3. Lakukan pencarian berdasarkan nomor/judul standar atau ruang lingkup lalu 
"Cari" 

4. Tampil LSPro yang sudah terakreditasi dan tentukan LSPro sesuai kebutuhan 
5. Apabila ketika pencarian tidak tertampil data LSPro menandakan belum 

tersedia  

 

Apa saja persyaratan pengajuan untuk akreditasi? 

1. Isi permohonan secara online 
(http://akreditasi.bsn.go.id/home/akreditasi_registrasi 

2. Ikuti petunjuk pengisian yang terdiri dari : 
a) Biodata organisasi 
b) Permohonan ruang lingkup akreditasi diisi sesuai dengan sektor 

akreditasi (tentang nomor sektor akreditasi, lihat daftar sektor ruang 
lingkup akreditasi) 

c) Sektor yang sudah diakreditasi oleh KAN (apabila ada) 
d) Permohonan perluasan ruang lingkup akreditasi diisi sesuai dengan 

sektor akreditasi (tentang nomor sektor akreditasi, lihat daftar sektor 
ruang lingkup akreditasi) 

e) Calon Penandatangan Sertifikat ( nama dan jabatan) 
f) Informasi lainnya 

3. Perhatikan kolom * harus terisi dan kirim 
4. Tunggu proses balasan dari KAN 

 

Bagaimana proses akreditasi? 

1. Pemohon mengajukan data permohonan secara lengkap sesuai persyaratan 
KAN 

2. Kajian permohonan dan perbaikan (bila ada) 
3. Penetapan Tim Audit  
4. Audit kecukupan 
5. Persiapan asesmen (penetapan tanggal dan pembayaran biaya asesmen) 
6. Pelaksanaan asesmen 
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7. Tindak lanjut asesmen 
8. Lap. akhir asesor dan rekomendasi teknis 
9. Rekomendasi Sekretaris KAN dan KAN konsil 
10. Penerbitan Sertifikat dan Lampiran Akreditasi 

Proses ini berulang pada pengajuan akreditasi berikutnya setelah 5 tahun apabila 
mau diperpanjang dengan ketentuan setiap tahun ada surveilance 

Apa saja persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk akreditasi? 

1. Silahkan akses website kan.or.id  
2. Download dan pelajari ketentuan pada dokumen tersebut diantaranya: 
3. Dokumen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 
4. General (Umum) 
5. Policy (Kebijakan) 
6. Technical Notes (Catatan Teknis) 
7. Guide (Pedoman) 
8. Dokumen Akreditasi Lembaga Sertifikasi 
9. Pedoman 
10. DPUM (Dokumen Pendukung Umum) 
11. DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) 

Berapa biaya proses akreditasi LPK? 

Biaya proses akreditasi LPK mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) no. 
40 tahun 2018 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional 

Jumlahnya akan berbeda untuk tiap LPK, sesuai dengan kompleksitas dan jumlah 
ruang lingkup yang diajukan. 

Kontak alamat akreditasi KAN? 

SEKRETARIAT KOMITE AKREDITASI NASIONAL 

Informasi lebih lanjut terkait permohonan akreditasi dapat menghubungi 
Sekretariat KAN dengan alamat: 

Gd. Menara Thamrin Lt. 11 
Jl. MH. Thamrin Kav. 3, Menteng, Jakarta – 10340  
Tel. (021) 398 30352 
Faks. (021) 3927528 
Extensi telepon: 
215-216 : LSPro, LSP, LSPO, LVLK, LS Halal 
152, 218 : LSSM, LSSMKP, LSSHACCP, LSSMKI, LSSMMAK, LSUP 



 

14 

217 : LSSML, LSE, LPPHPL, LVVGHG, LS Ekolabel 
188, 187, 190, 192 : Laboratorium Penguji 
313 : Laboratorium Kalibrasi 
145 : Laboratorium Medik / Lembaga Inspeksi 
website: kan.or.id 

 

E. INFO LAYANAN OTORITAS SPONSOR 

 

Apakah yang dimaksud dengan Layanan Otoritas Sponsor ? 

Layanan Otoritas Sponsor adalah Layanan dalam pemberian  nomor identifikasi 
untuk mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus 
bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi data 
elektronik.  Penerbitan nomor identifikasi ini mengacu kepada standar  ISO/IEC 
7812 yang dikenal pula sebagai Bank Identification Number (BIN), terutama oleh 
kalangan perbankan. 

Layanan Otoritas Sponsor sebelumnya dikenal dengan istilah Identification Issued 
Number (IIN) 

 

Apa Manfaat Layanan Otoritas Sponsor bagi institusi/lembaga ? 

Manfaat Layanan Otoritas Sponsor bagi institusi/lembaga : 

Nomor identifikasi yang terdiri atas 6 digit ini bersifat unik untuk setiap institusi 
penerbit kartu dan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan identifikasi 
kegiatan transaksi data secara elektronik dan menghindari tumpang tindih 
penomoran identifikasi yang bersifat global di seluruh dunia dengan mengacu 
pada standar yang sama. 

Pemanfaat dari nomor identifikasi ini tidak hanya terbatas bagi kalangan 
perbankan saja, tetapi juga dapat oleh airline, healthcare, telecommunication, 
merchandizing/retail, travel, entertainment, petroleum, dan institusi penerbit 
kartu lainnya.   
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Institusi atau lembaga mana yang berwenang memberikan Layanan Otoritas 
Sponsor ? 

Lembaga/institusi yang berwenang memberikan Layanan Otoritas Sponsor 
adalah badan standar nasional yang ada di negara yang bersangkutan, untuk 
Indonesia adalah melalui BSN. Setiap badan standar nasional bertindak sebagai 
Sponsoring Authority yang memproses untuk setiap permintaan (aplikasi) IIN, dan 
selanjutnya diteruskan kepada Registration Authority yang ditunjuk oleh ISO dan 
IEC yang dalam hal ini adalah American Banking Association (ABA), sehingga 
setiap Sponsoring Authority yang mengurus aplikan Layanan Otoritas Sponsor 
harus menyampaikannya ke ABA selaku ISO/IEC 7812 Registration Authority. 

 

Bagaimana prosedur penerbitan Layanan Otoritas Sponsor ? 

Prosedur penerbitan Layanan Otoritas Sponsor : 

1. Pihak aplikan mengajukan surat permohonan informasi dalam mendapatkan 
nomor identifikasi diatas yang ditujukan kepada Kepala Pusat Kerjasama 
Standardisasi-BSN sebagai Sekretariat Tim Pengelola Layanan Jasa Layanan 
Otoritas Sponsor (contoh surat terlampir). 
 

2. Sekretariat Tim Pengelola Layanan Jasa Layanan Otoritas Sponsor (BSN) 
akan memeriksa apakah permohonan tersebut merupakan aplikasi baru atau 
tidak, apabila aplikasi baru maka akan diproses lebih lanjut, sedangkan bila 
tidak maka akan ditolak.    
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3. Pihak BSN akan membalas surat permohonan yang berisi penjelasan 
mekanisme Layanan Otoritas Sponsor dan meminta pihak aplikan untuk 
melengkapi persyaratan yang terdiri atas form aplikasi, akta perusahaan dan 
dokumen legalitas lainnya (contohnya surat dari BI tentang status bank), dan 
form kesepahaman tentang proses aplikasi (form terkait terlampir). 

 

4. Setelah aplikan menyampaikan persyaratan yang diminta maka Sekretariat 
akan menerima dokumen terkait dan akan melakukan validasi dan verifikasi. 

Dari hasil validasi dan verifikasi diatas pihak Sekretariat akan 
memberitahukan hasilnya ke aplikan untuk dapat atau tidak meneruskan 
proses lebih lanjut dengan melakukan pembayaran biaya proses.   

Setelah pembayaran diterima (divalidasi oleh Bendahara Penerima BSN) 
maka Sekretariat melakukan persiapan dan melakukan kunjungan 
lapangan/asesmen ke institusi penerbit kartu (pengaturan akan dilakukan 
lebih lanjut). 

Tim asesmen akan melaporkan hasilnya ke Tim Pengelola Jasa Layanan 
Otoritas Sponsor dan Sekretariat kemudian menyampaikannya ke aplikan 
untuk tindakan perbaikan, bila ada. 

Setelah persyaratan dan proses diatas dilakukan secara baik dan lengkap, 
pimpinan BSN akan memberikan persetujuan atas aplikasi yang diajukan 
yang kemudian akan diteruskan oleh BSN selaku Sponsoring Authority 
kepada American Banking Association (ABA) di Washington-USA sebagai 
Registration Authority. 

ABA kemudian akan memproses aplikasi yang masuk dan kemudian 
memberikan persetujuan dengan menerbitkan nomor identifikasi untuk 
aplikan (IIN’s Assignment).  Persetujuan tersebut disampaikan ke BSN yang 
kemudian diteruskan secara resmi ke aplikan. 

 

Berapa biaya untuk mendapatkan Layanan Otoritas Sponsor ? 

1. Biaya penerbitan Layanan Otoritas Sponsor  mengacu pada Peraturan 
Pemerintah (PP) No.40/2018)  

2. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer Bank Mandiri KC Jakarta, 
Gedung Pusat kehutanan Jakarta, Nomor Rekening 102-00-0206565-1 atas 
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nama Bendara Penerima BSN. Bukti transfer dikirim via facsímile No. 021-574 
7045 ditujukan ke Sekretariat Tim Pengelola Layanan Otoritas Sponsor.   

3. Pembayaran seluruhnya dilakukan dalam bentuk rupiah dan untuk itu biaya 
dalam bentuk US dollar harus dikalkulasikan ke dalam bentuk rupiah dengan 
menggunakan kurs pada saat pembayaran dilakukan (mengacu pada kurs 
Bank Mandiri).   

 

Berapa lama proses penerbitan Layanan Otoritas Sponsor ? 

Proses penerbitan nomor identifikasi memakan waktu 2 minggu–2 bulan dan 
untuk itu diharapkan institusi penerbit kartu dapat menyesuaikan perhitungan 
waktu yang diperlukan berkenaan dengan penggunaan Layanan Otoritas Sponsor 
tersebut dalam kartu (card launching). 

 

Apakah Layanan Otoritas Sponsor berlaku untuk satu institusi/lembaga? 

Layanan Otoritas Sponsor hanya diberikan satu untuk setiap institusi penerbit 
kartu dan institusi tersebut tidak diperbolehkan lagi meminta nomor baru, 
sehingga bagi institusi yang telah punya Layanan Otoritas Sponsor maka 
otomatis permohonannya akan ditolak. 

 

Berapa digit angka Layanan Otoritas Sponsor diterbitkan ? 

Layanan Otoritas Sponsor yang diterbitkan sesuai ISO/IEC 7812 terdiri atas 6 digit 
dan kemudian digabung dengan Individual Account Identification (max. 12 digit) 
yang dapat divariasikan oleh penerbit kartu sesuai kebutuhannya serta check digit 
(1 digit) yang secara bersama disebut sebagai Primary Account Number (PAN), 
sehingga PAN tersebut maksimal dapat terdiri atas 19 digit angka 

 

Informasi lebih lanjut tentang Layanan Otoritas Sponsor dapat diperoleh ? 

Sekretariat Layanan Jasa Layanan Otoritas Sponsor Pusat Kerjasama 
Standardisasi – BSN  

Pusat Kerjasama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Gedung I BPPT 
Lantai 12, Jalan M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 Email: kerjasama@bsn.go.id 

Telp : 021-3927434 ext.124 Fax  : 021-3927527  
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INFORMASI PENERAPAN SNI 

 

A. SNI SUKARELA DAN SNI WAJIB 
 

Apa yang dimaksud dengan standar? 

Persyaratan teknis atau sesuatu yang diberlakukan 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. (definisi UU 20 
Tahun 2014, Pasal 1 ayat 3) 

 

Apa yang dimaksud dengan SNI? 

Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

 

Apa yang dimaksud dengan SNI sukarela? 

Semua SNI yang ditetapkan oleh BSN awalnya  bersifat sukarela, dan dapat 
diterapkan oleh Pengguna SNI sesuai lingkup standar. Pemenuhan terhadap 
persyaratan SNI dibuktikan oleh LPK yang terakreditasi sesuai ruang lingkup. 

  

Apa yang dimaksud dengan SNI wajib? 

SNI yang diberlakukan secara wajib dalam penerapannya (produk/barang 
dan/atau jasa) oleh Kementerian/Lembaga Teknis sesuai lingkup kewenangannya 
dan dituangkan dalam regulasi Kementerian/Lembaga. 

SNI dapat diberlakukan wajib menyangkut kepentingan keselamatan, keamanan, 
kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
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Apa yang dimaksud dengan sertifikasi? 

rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian 
jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah 
memenuhi Standar dan/atau regulasi.  (definisi UU 20 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 11) 

 

Apa yang dimaksud dengan Tanda Kesesuaian? 

tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga 
pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling 
pengakuan antar subjek hukum internasional.   (definisi UU 20 Tahun 2014  Pasal 
1 ayat 11) 

 

Apa yang dimaksud dengan Tanda SNI? 

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

 Penerapan SNI dan Pembubuhan tanda SNI dilakukan melalui : 
1. SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian 

dan/atau lembaga pemerintah 
nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah dengan mengajukan 
Sertifikasi produk kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai 
ruang lingkup SNI yang diajukan untuk disertifikasi. 

2. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat pemenuhan 
persyaratan SNI dari LSPro wajib membubuhkan Tanda SNI pada Barang 
dan/atau kemasan atau label dan untuk Jasa, Sistem, Proses, dan/atau 
Personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau 
media lainnya. 

3. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan setelah mendapat persetujuan 
penggunaan Tanda SNI yang diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha. 

4. Dalam hal SNI diberlakukan secara wajib, BSN melimpahkan 
kewenangan pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada 
kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib. 
 

Bagaimana proses sertifikasi SNI produk secara umum? 

1. Cek SNI-nya htttp://sispk.bsn.go.id/SNI/DaftarList, apabila ada SNI yang 
terkait maka harus diterapkan terlebih dahulu 
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2. Cari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ruang lingkupnya sesuai 
dengan produk yang akan disertifikasi 

3. Kirimkan dokumen permohonan (fotocopy akte notaris perusahaan, 
SIUP, TDP, NPWP, Surat pendaftaran merek dari Dirjen HAKI) ke LSPro 

4. LSPro akan meninjau dan mengaudit kelengkapan dan kebenaran 
dokumen serta audit kecukupan perusahaan 

5. Penilaian proses produksi dan penilaian sistem manajemen yang relevan 
termasuk pengambilan dan pengujian sampel produk 

6. LSPro akan melakukan evaluasi dari hasil audit apabila terjadi 
kekurangan maka perusahaan wajib melakukan perbaikan 

7. Sertifikasi SNI sudah bisa diterbitkan berlaku untuk kurun waktu yang 
ditentukan, surveilan akan dilakukan untuk memelihara status sertifikasi 

 

Dimana tempat melakukan sertifikasi? 

Sertifikasi dilakukan di Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). 

LPK memiliki ruang lingkup dan terakreditasi sesuai jenis sertifikasi yang 
dikehendaki (produk, jasa, proses, metode uji, sistem dan sebagainya) 

Untuk sertifikasi : 

 Produk di Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) 
 Sistem Manajemen Mutu di Lembaga Sertififikasi Sistem Manajemen 

Mutu (LSSMM) 
 Sistem Manajemen Lingkungan di Lembaga Sertifikasi Sistem 

Manajemen Lingkungan (LSSML) 
 HACCP di Lembaga Sertifikasi HACCP (LSHACCP) 
 Legalitas kayu di Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) 
 Organik di Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) 
 Personel di Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) 
 Pariwisata di Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) 
 Anti suap di Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap 

(LSSMAP) 
 Keamanan Informasi di Lembaga Ssertifikasi Manajemen Keamanan 

Informasi (LSMKI) dan seterusnya 

Info lengkap silahkan akses infolpk.bsn.go.id 
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Berapa biaya proses sertifikasi produk? 

Biaya proses sertifikasi ditentukan oleh LS Produk dan umumnya memuat biaya 
permohonan aplikasi, biaya audit kesesuaian (Jasa Tim Asesor, Petugas 
Pengambil Contoh (PPC), Jasa Tim Evaluator, biaya per diem), biaya proses 
sertifikasi, biaya pengujian produk, biaya akomodasi dengan mengikuti ketentuan 
dari masing-masing LS Pro yang harus dipenuhui oleh klien/pemohon SNI 

 

Apa yang dimaksud dengan skema sertifikasi produk? 

Skema Penilaian Kesesuaian untuk sertifikasi produk adalah aturan, prosedur, dan 
manajemen yang berlaku untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian terhadap 
Barang dengan Persyaratan Acuan. 

 

Skema sertifikasi apa saja? 

Skema sertifikasi mengacu pada SNI ISO IEC 17067:2013, Penilaian kesesuaian - 
Fundamental sertifikasi produk dan panduan skema sertifikasi produk dan atau 
ketentuan yang tercantum pada regulasi (untuk SNI yang diberlakukan wajib)  

 

Berapa lama masa SPPT SNI? 

Masa sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSPro umumnya  3-4 tahun dan dilakukan 
surveilance tiap tahun.  

Untuk SNI yang diberlakukan wajib dengan tipe sertifikasi 1b umumnya memiliki 
masa berlaku per batch atau pershipment.  

 

Apa manfaat dari  SPPT SNI? 

 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat digunakan sebagai: 
 Pemenuhan terhadap ketentuan regulasi (SNI wajib) 
 Fasilitasi produsen untuk meningkatkan daya saing produk dengan 

terpenuhinya mutu dan kualitas yang terjamin 
 Pendukung untuk keperluan izin edar 
 Bukti kesesuaian terhadap persyaratan SNI 
 Kepercayaan konsumen terhadap produk bertanda SNI 
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Bagaimana cara mendapatkan merek? 

Pendaftaran merek dilakukan di Ditjen Kekayaan Hak Intelektual Kementerian 
Hukum dan HAM. Persyaratan lebih lanjut dapat mendownload formulir 
pendaftaran merek pada http://www.dgip.go.id  

 

Berapa lama proses sertifikasi produk? 

Proses sertifikasi umumnya 40 hari kerja setelah persyaratan lengkap dari 
klien/pemohon SNI dan diluar waktu pengujian produk serta tindak lanjut hasil 
perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon SNI. 

Informasi detail dapat menghubungi masing-masing LSPro sesuai dengan lingkup 
produk SNI yang akan disertifikasi. 

 

Apa yang dimaksud Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT)? 

Instansi Teknis yang akan menetapkan regulasi teknis berbasis SNI 
menyampaikan rencana SNI yang akan diberlakukan secara wajib kepada BSN 
paling lambat bukan April setiap tahunnya untuk pelaksanaan tahun anggaran 
berikutnya. BSN akan mempublikasikan rencana SNI yang akan diberlakukan 
secara wajib melalui website BSN paling lama minggu kedua bulan Mei, untuk 
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan memberikan 
komentar/masukan paling lama 14 hari kerja setelah publikasi. 

Dalam hal hasil evaluasi terhadap komentar/masukan yang diterima, BSN 
melakukan : 

1. apabila tidak ada potensi timbulnya duplikasi kewenangan BSN akan 
menyampaikan PNRT kepada isntansi teknis terkait dan mempublikasikan 
kepada pemangku kepentingan 

2. Apabila berpotensi menimbulkan duplikasi kewenangan antara instansi 
teknis yang menyusun regulasi atau masalah maka akan dilakukan rapat 
penyelesaiannya. 

Publikasi PNRT 

1. Akses mandiri website BSN, http://www.bsn.go.id  
2. Klik Menu SNI pilih Regulasi Teknis, lalu klik Regulasi Teknis, Program 

Nasional Regulasi Teknis dan kemudian download. 
3. status Perkembangan  PNRTmenjadi regulasi teknis  akan diupdate setiap 

bulan pada website tersebut. 
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Bagaimana cara memperoleh informasi SNI wajib? 

1. Akses mandiri website BSN, http:/bsn.go.id 
2. Klik Menu SNI pilih Regulasi Teknis, lalu klik Regulasi Teknis (SNI yang 

diwajibkan) dan kemudian download 

 

Bagaimana cara mengetahui apakah SNI tersebut termasuk SNI wajib? 

Bentuk pemberlakuan wajib SNI pada produk ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Menteri (Permen) sesuai lingkup dan kewenangannya. Ada Peraturan Menteri 
yang diperkuat dengan penjelasan detail tambahan dalam Petunjuk Teknis 
(Juknis). 

Informasi pencarian produk SNI wajib dapat diakses melalui website  

-  Akses  www.bsn.go.id, klik SNI, Regulasi teknis (SNI diberlakukan wajib) lalu 
download 

- List SNI produk yang diberlakukan wajib dapat diunduh di publikasi BSN 
http://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20216/publikasi-bsn --> Booklet Daftar SNI 
yang diberlakukan wajib dan updating perubahannya  

Informasi lain untuk pemberlakuan wajib regulasi teknis dapat diakses pada: 

 Buka website Kementerian Teknis Jaringan dasar informasi hukum (jdih) 
masing-masing K/L Sebagai contoh untuk standar sektor industri dapat 
diakses pada http://jdih.kemenperin.go.id/ 

 Cari peraturan terkait dan termutakhir untuk mengetahui status regulasi 
tersebut masih berlaku, bersifat perubahan atau mulai dari peraturan 
Menteri, Juknis 

Apa saja yang dicantumkan dalam regulasi teknis pemberlakuan wajib SNI ?  

Pencantuman regulasi teknis wajib SNI umumnya memuat: 

a. Dasar/alasan pemberlakuan wajib 
b. Pihak-pihak yang terkena aturan dalam pemberlakuan wajib SNI 
c. Nomor SNI atau standar yang diacu (produk/barang dan/atau jasa) 
d. Informasi pengecualian produk tertentu yang tidak terkena pemberlakuan 

wajib 
Kode/Nomor Harmonized System (HS) untuk SNI produk 

e. Waktu efektif pemberlakuan wajib SNI 
f. Prosedur/Tatacara untuk memperoleh sertifikat SNI 
g. Skema sertifikasi 
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Cara pengambilan contoh/sampel uji 

h. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk yang kompeten (bila diperlukan) 
i. Penetapan dari Pejabat tinggi yang berwenang 

 

Cara mendapatkan SPPT SNI untuk produk wajib? 

1. Lihat dan pelajari semua ketentuan regulasi dan standar terkait produk yang 
diwajibkan sebagai dasar acuan 

2. Tentukan Lembaga Sertikasi Produk (LSPro) yang sesuai lingkup SNI dan 
telah ditunjuk oleh Menteri berdasarkan regulasi 

3. Hubungi LSPro dan penuhi ketentuan persyaratan dari LSPro 
4. Serahkan dokumentasi legal bagi pelaku usaha dan atau importir (fotocopy 

pendaftaran merek, SIUP, TDP, API, NPWP) 
5. Proses sertifikasi SNI selanjutnya dilakukan LSPro  

 

Apa yang dimaksud dengan Pengecualian SNI? 

Produk yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI wajib sesuai peraturan terkait. 
Pengecualian SNI wajib biasanya ditujukan untuk tujuan tertentu seperti contoh 
uji penelitian atau dalam rangka penerbitan SPPT SNI. 

 

Bagaimana cara unduh  regulasi teknis yang memberlakukan wajib? 

Untuk regulasi teknis yang memberlakukan wajib SNI bisa mengakses peraturan 
pemberlakuan SNI wajib melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
(JDIH) masing-masing instansi terkait untuk informasi terbaru dan detail dengan 
ketik kata kunci pencarian spesifik produk dalam bahasa Indonesia 

http://jdih.kemenperin.go.id 
http://jdih.esdm.go.id 
http://jdih.pu.go.id 
http://jdih.kkp.go.id 
http://jdih.pertanian.go.id 
http://jdih.dephub.go.id 

 

Bagaimana pengecekan produk bertanda SNI? 

Pengecekan produk bertanda SNI dapat mengakses http://bangbeni.bsn.go.id/ 
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Ketik kata kunci pencarian berdasarkan jenis produk dan merek lalu cari data 
atau untuk produk sektor industri melalui 
http://pustan.kemenperin.go.id/List_SPPTSNI 

 

Apa yang dimaksud dengan HS? 

Definisi HS 

Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan 
barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, 
transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari 
sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia 
didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar 
tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), sekarang disebut 
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017. 

Apa kaitannya HS dengan SNI wajib? 

HS menggunakan kode nomor dalam mengklasifikasikan barang. Kode-kode 
nomor tersebut mencakup uraian barang yang tersusun secara sistematis. 

cara mencari HS Code melalui portal bahwa nomor HS Code tersebut termasuk 
komoditi SNI wajib? 

 Buka link http://intr.insw.go.id/  
 Pilih menu Indonesia NTR 
 Pilih HS Code Information atau Lartas Information 
 Tuliskan key word 4 digit awal nomor HS Code pada kolom search 
 Setelah 4 digit awal muncul, lanjutkan ke 4 digit belakang, kemudian klik 8 

digit nomor HS Code tersebut 
 Scroll ke bawah ada kolom Import Regulation (tata Niaga - Post Border) 
 Bila dalam keterangan pada Lartas tertulis komoditas wajib SNI maka produk 

terkena aturan harus memiliki SPPT SNI 
 

Apa yang dimaksud dengan NPB dan NRP? 

NPB merupakan Nomor Pendaftaran Barang, nomor identitas yang diterbitkan 
oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan diberikan terhadap 
barang impor yang SNI-nya diberlakukan secara wajib 
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NRP merupakan Nomor Registrasi Produk, nomor identitas yang diterbitkan oleh 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diberikan terhadap barang 
produksi dalam negeri yang SNI-nya diberlakukan secara wajib 

NRP dan NPB wajib dicantumkan pada setiap barang dan/atau kemasan yang 
merupakan Komoditi SNI wajib 

Informasi kepengurusan NPB dan NRP dapat menghubungi  

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian 
Perdagangan 

Jl. Raya Bogor KM 26 Ciracas - Jakarta Timur 

Telp : (021) 871032/3 dan Fax : 8710478 

 

Apakah semua produk harus bertanda SNI? 

SNI pada prinsipnya merupakan standar yang diterapkan secara sukarela, 
sehingga tidak semua produk harus bertanda SNI. 

SNI dapat diterapkan oleh para Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga 
pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kebutuhan.  

Penerapan SNI dapat dilakukan terhadap: 

a. Barang yang diperdagangkan atau diedarkan; 

b. Jasa yang diberikan; 

c. Proses atau Sistem yang dijalankan; dan/atau 

d. Personal yang terlibat dalam kegiatan tertentu.   

SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan 
oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian, sebagai 
persyaratan pemenuhan yang menyangkut K3L atau daya saing maka secara 
otomatis baik produk lokal maupun impor harus bertanda SNI 

 

Bagaimana proses pendaftaran NPB dan NRP? 

Informasi kepengurusan NPB dan NRP dapat menghubungi  
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Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian 
Perdagangan 
Jl. Raya Bogor KM 26 Ciracas - Jakarta Timur 

Telp : (021) 871032/3 dan Fax : 8710478 

 

Apa yang dimaksud dengan post border? 

ketentuan dalam tata niaga kepabeanan untuk komoditi yang masuk dalam 
larangan pembatasan (lartas) impor dimana pengawasan  dilakukan setelah 
barang impor keluar dari daerah bea cukai dan tidak boleh diperjualbelikan 
sebelum memenuhi ketentuan lartas 

 

Apa saja proses penindakan/pelanggaran tanda SNI?  

Penindakan dilakukan apabila: 

a. Dengan sengaja membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada 
Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam 
sertifikat. 

b. Dengan sengaja membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI 
pada sertifikatnya. 
Pelanggaran ketentuan sebagamana butir a) dan b) akan dikenakan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

c. tidak memiliki sertifikat, atau memiliki sertifikat tetapi habis masa 
berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja: 
memperdagangkan atau mengedarkan Barang, memberikan Jasa; dan/atau 
menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau 
penomoran SNI. 

d. Pelanggaran ketentuan sebagamana butir c) akan dikenakan sanksi pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). 

e. memiliki sertifikat SNI namun dengan sengaja memperdagangkan atau 
mengedarkan Barang, memberikan Jasa; dan/atau, menjalankan Proses atau,  
Sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI. Pelanggaran ini 
akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) 
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f. Pelaku Usaha yang mengimpor barang dan dengan sengaja 
memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI 
atau penomoran SNI akan dikenakan sanksi  pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga 
puluh lima miliar rupiah) 

g. Tanpa hak (belum tersertifikasi dan/atau teruji melalui LSPro dan/atau 
Laboratorium yang terakreditasi), menggunakan dan/atau membubuhkan 
Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian. Pelanggaran ini dapat dikenakan 
sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). 

h. Memalsukan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda 
SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu, dapat dikenakan sanksi pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 
50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah). 

 

Bagaimana proses penindakan? 

Pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang memiliki 
sertifikat dan/atau menggunakan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian 
dilakukan oleh Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau 
Pemerintah Daerah melalui koordinasi bersama. 
Penindakan dilakukan oleh perangkat hukum (Kepolisian) atas masukan dari 
instansi teknis terkait. 

 

Siapa yang melakukan pengawasan produk yang termasuk SNI wajib? 

SNI wajib berada dibawah Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu 
Barang, Kementerian Perdagangan dengan alamat  

Kementerian Perdagangan 

Gedung I Lt. 4 Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 

Telp : (021) 3812029 Pes. 38124 

Fax: (021) 3858189 

SNI sukarela dibawah pengawasan Lembaga Sertifikasi Produk yang 
mengeluarkan tanda sertifikat (DPLS KAN) 
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Apa yang dimaksud dengan Pengaduan SNI? 

Pengaduan SNI dapat berupa permintaan layanan informasi, keluhan dan 
permasalahan terkait penerapan SNI dari stakeholder terkait. 

 

Apa Definisi dan tujuan pengaduan? 

Pelaksanaan penanganan pengaduan penerapan standar dilakukan bertujuan 
untuk menangani, dan menyelesaikan penanganan pengaduan yang diterima 
terkait penerapan standar. Pengaduan yang diterima berasal dari 
sumber/pemohon informasi yang datang secara langsung ke BSN, melalui surat, 
e-mail dan telepon. 

 

Bagaimana cara pengaduan? 

Pengaduan SNI dapat disampaikan melalui email bsn@bsn.go.id atau mengisi 
kolom isian pada website http://www.bsn.go.id/main/kontak.  

Berapa lama waktu Penyelesaian pengaduan? 

Penanganan pengaduan dilakukan melalui tahap analisa, koordinasi dengan pihak 
terkait di dalam dan luar BSN, serta verifikasi ke lapang bila diperlukan. Hasil 
penanganan pengaduan disampaikan kepada sumber/pemohon informasi dan 
Unit lain di BSN yang terkait.  

 

Apa saja tindak lanjut pengaduan? 

Dari hasil pelaksanaan penanganan pengaduan penerapan standar ini akan 
diperoleh input isu-isu strategis bagi pengembangan penerapan standar yang 
perlu diprioritaskan untuk segera disusun. 

 

B. SNI AWARD 
 

Apa yang dimaksud dengan SNI Award? 

SNI Award adalah apresiasi bagi industri/perusahaan yang menerapkan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainnya dalam kegiatan usahannya. 
Apresiasi diberikan dalam sebagai Penganugerahan SNI Award bagi perusahaan 
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yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), Peduli pada pengembangan 
standar, dan mempunyai kinerja yang baik. 

 

Apa  saja Kategori Peserta  yang boleh mengikuti SNI Award ? 

Kategori Usaha/Peserta yang mengikuti SNI Award : 

- Perusahaan Kecil Barang 

- Perusahaan Kecil Jasa 

- Perusahaan Menengah Barang 

- Perusahaan Menengah Jasa 

- Perusahaan Besar Barang 

- Perusahaan Besar Jasa 

 

Apa saja Persyaratan Peserta untuk mengikuti SNI Award? 

Kriteria Persyaratan Perusahaan/Peserta untuk mengikuti SNI Award : 

1. Perusahaan memiliki legalitas hukum indonesia;  
2. Perusahaan yang produk (barang atau jasa diproduksi di Indonesia;  
3. Perusahaan tidak terlibat kasus pidana dan perdata hukum Indonesia dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; 
4. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001) dan 

atau Sistem HACCP (SNI 01-4852-1998) dan atau Sistem Manajemen 
Lingkungan (SNI 19-14001-199/2005) dan atau sistem manajemen lainnya, 
dan atau menerapkan SNI pada produk.  
Khusus perusahaan kategori kecil, peserta dapat merupakan perusahaan 
yang telah menggunakan aspek-aspek teknis dan persyaratan yang 
tercantum dalam SNI terkait proses pengelolaan perusahaan perusahaan, 
misalnya: 
a. Penggunaan bahan baku atau produk ber-SNI; 
b. Pengendalian proses produksi atau cara produksi sesuai SNI;  
c. Pengujian produk. 

 

Bagaimana prosedur untuk mengikuti SNI Award ? 

Tahapan Prosedur mengikuti SNI Award Sebagai berikut :  
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1. Lengkapi dokumen sebagai berikut : 
a. Lembar Pendaftaran SNI Award  
b. Pernyataan kelompok Industri/Perusahaan Peserta SNI Award  
c. Pernyataan Tidak Terlibat Pelanggaran Hukum Peserta SNI Award  
d. Kuesioner SNI Award  (sesuai kelompok industri/perusahaan)  

 Perusahaan Besar Barang  
 Perusahaan Besar jasa  
 Perusahaan Menengah Barang  
 Perusahaan Menengah Jasa  
 Perusahaan Kecil barang  
 Perusahaan Kecil Jasa  

2. Bagi perusahaan kecil barang/jasa yang membutuhkan bimbingan pengisian 
kuesioner diminta untuk mengisi formulir lembar minat dan segera 
mengirimkannya ke alamat Sekretariat SNI Award  

 

Kontak Sekretariat SNI Award? 

Sekretariat:Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi  

Gedung I BPPT Lt. 11 Telp. 021-3927422 ext. 165 
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C. BIMBINGAN UMKM PENERAP SNI 

Apa yang dimaksud bimbingan UMKM? 

Bimbangan yang diberikan oleh BSN dalam rangka fasilitasi untuk menerapkan 
SNI bagi UMKM yang memenuhi persyaratan dan terpilih  

 

Fasilitasi BSN terkait penerapan SNI apa saja? 

Fasilitasi yang diberikan BSN  kepada UMKM yang terpilih dan memenuhi 
persyaratan untuk menerapkan SNI  dengan insentif berupa pendampingan,  
biaya pengujian produk dan sertifikasi, sampai pemeliharaan  sertifikasi SNI dan 
promosi UMK produk/jasa 

 

Persyaratan UMKM untuk memperoleh fasilitasi BSN? 

Persyaratan UMKM untuk mendapatkan fasilitasi dari BSN 

1. Komitmen tinggi 

2. Legalitas usaha 

3. Izin edar produk (bila ada) 

4. Produksi secara reguler 

5. Diutamakan memiliki merek dagang terdaftar di Kemenkumham 

6. Mengisi form pendaftaran Pembinaan SNI 

7. Sudah ada SNI dan LSPro yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai 

 

Bagaimana cara pengajuan untuk mendapatkan fasilitasi dari BSN? 

Mengisi Form dan melampirkan bukti persyaratan ke alamat BSN cq. Pusat 
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standar 

 

Siapa yang melakukan bimbingan UMKM? 

Tim Teknis yang ditugaskan oleh BSN dan memiliki kompetensi memahami  
terkait SNI produk UMKM dan persyaratan proses sertifikasi, memiliki 
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pengalaman dibidang audit atau SNI ISO 9001 atau GMP serta telah mendapatkan 
pelatihan teknis  bimbingan UMKM yang diselenggarakan oleh BSN 

 

Bagaimana proses bimbingan UMKM? 

1. Tim Pembina UMKM berkunjung ke UMKM yang terpilih 
2. Pengenalan SNI dan audit analisis gap disertai ambil sampel produk 

UMKM untuk pengujian awal 
3. Bimbingan pembuatan Panduan Mutu terkait produk yang akan 

disertifikasi (SOP, GMP, SSOP, atau HACCP Plan) 
4. Peningkatan kompetensi bagi SDM UMKM berdasarkan kebutuhan 

Training yang sesuai 
5. UMKM mulai menerapkan berdasarkan panduan mutu (audit internal) 
6. Hasil uji sampel awal sesuai, kontak LS Pro untuk pengajuan 

pendaftaran SPPT SNI 
7. Audit dari pihak LSPro ke UMKM (proses dan sampel) 
8. Tindak lanjut dan perbaikan  audit hasil temuan 
9. Penerbitan Sertifikat dari LSPro 

Kontak untuk fasilitasi Bimbingan UMKM? 

Sekretariat: 
Bidang Pemasyarakatan 
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi  
Gedung I BPPT Lt. 11 Telp. 021-3927422 ext. 164 
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INFORMASI PERUMUSAN SNI 
 

Apa yang dimaksud dengan standar? 

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 

 

Apa yang dimaksud dengan SNI? 

Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

 

Siapa yang dapat mengusulkan, Bagaimana proses pengusulan standar? 

Semua pihak (stakeholder) dapat mengusulkan usulan standar ke BSN dengan 
mengirimkan surat ke Pusat Perumusan Standar (PPS) 

Usulan tersebut sebaiknya memperhatikan: 

 tidak ada duplikasi terhadap SNI yang sudah ada 
 usulan SNI sebaiknya tidak mengandung unsur paten 
 usulan SNI memperhatikan kebutuhan pasar, acuan standar internasional 

atau merevisi SNI yang sudah ada 
 dapat menyertakan alasan diperlukan SNI tersebut dan informasi mengenai 

produk tersebut  
 manfaat dari SNI apabila diterapkan 
 potensi dan ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk mendukung 

Penerapan SNI 

PPS akan merespon dengan mengirimkan surat jawaban ke Sekretariat Komite 
Teknis terkait dan tembusan ke Pengusul. Usulan SNI tersebut selanjutnya 
menjadi pertimbangan dan persetujuan oleh Komite Teknis untuk diakomodir 
menjadi usulan PNPS yang diajukan kembali ke PPS untuk mendapat 
rekomendasi persetujuan dari Kepala BSN. 

Ketentuan detail silahkan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perka BSN no. 3 
tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia 
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Apakah dikenakan biaya dalam perumusan SNI? 

Biaya perumusan SNI tidak dibebankan kepada stakeholder selain unsur 
Pemerintah melalui Sekretariat Komite Teknis sesuai ketersediaan anggaran dan 
telah disetujui melalui Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) 

 

Berapa lama waktu untuk pengusulan Program Nasional Perumusan Standar 
(PNPS)? 

Usulan PNPS paling sedikit satu kali setiap 6 (enam) bulan BSN akan 
mempublikasikan PNPS, perubahannya dan status pelaksanaan PNPS periode 
sebelumnya melalui situs web SISPK (http: / /sispk.bsn.go.id). 

PNPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN untuk periode 1 (satu) tahun 
sebagai skala prioritas program pemmusan SNI. PNPS yang telah ditetapkan 
dapat dilakukan penambahan maupun pengurangan PNPS sesuai kebutuhan. 

 

Siapa yang melakukan perumusan SNI? 

Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis dengan melibatkan seluruh 
stakeholder terkait setelah usulan PNPS disetujui 

 

Bagaimana proses perumusan standar? 

Proses perumusan standar diawali dengan: 

 Usulan PNPS yang telah disetujui BSN 
 Rapat Teknis untuk pembahasan RSNI yang diagendakan oleh Sekretariat 

Komite Teknis, dapat mengundang pihak-pihak terkait 
 Rapat konsensus Komite Teknis sebagai persetujuan akhir 
 Jajak pendapat/publik hearing melalui website sispk.bsn.go.id untuk 

mendapat tanggapan dari masyarakat umum selama periode tertentu (1-2 
bulan) 

 Pembahasan RSNI hasil jajak pendapat dengan memperhatikan tanggapan 
dari masyarakat 

 Proses pengiriman RSNI hasil jajak untuk proses penetapan 
 Penetapan dan publikasi dari BSN 

Waktu perumusan standar secara umum selama 13 bulan 
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Apa saja sumber informasi untuk perumusan SNI? 

Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis, dapat mengacu pada Standar 
Internasional/Asosiasi/Standar negara lain (adopsi identik atau modifikasi) 
memperhatikan ketentuan copyright dari organisasi pengembang standar 
tersebut, dan atau berdasarkan hasil penelitian/pengembangan sendiri, data 
dukung hasil uji laboratorium, dan proses perumusan dapat dilaksanakan setelah 
usulan PNPS disetujui.  

Usulan juga memperhatikan potensi dapat diterapkan oleh ketersediaan fungsi 
Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ada 

 

Bagaimana cara partisipasi dalam proses perumusan? 

Partisipasi dalam proses perumusan bisa dilakukan ketika tanggal proses jajak 
pendapat RSNI3 diinformasikan melalui sispk.bsn.go.id pada menu RSNI 
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masuk website bsn.go.id, pilih menu SNI lalu klik Eballot Rancangan SNI dan pilih 
RSNI yang akan ditanggapi 

Peserta umum harus melakukan regristrasi atau login ketika akan mengikuti jajak 
pendapat sesuai pilihan RSNI3 

 

Bagaimana cara mengetahui status perumusan SNI? 

Akses mandiri website bsn.go.id, pilih menu SNI lalu klik Eballot Rancangan SNI, 
lalu klik RSNI pada header 

Akan tertampil kolom pencarian RSNI dan ketik kata kunci untuk RSNI yang 
dimaksud lalu klik cari data 

 

Kontak informasi perumusan SNI? 

Pusat Perumusan Standar 
Gedung I BPPT Lt.14,  
Jl. MH.Thamrin no. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 
Telp. +6221-392 7422/021-3917300 ext. 199/217 
Email: perumusan@bsn.go.id 
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INFORMASI SNI CORNER 
 

Apakah SNI Corner ? 

SNI Corner merupakan outlet informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, 
yang menyediakan dokumen SNI dengan topik terpilih, direktori laboratorium 
dan lembaga serti kasi, buku referensi serta berbagai multimedia pendidikan 
standardisasi, promosi SNI maupun video streaming. SNI Corner dapat dilihat 
sebagai bentuk dukungan Badan Standardisasi Nasional terhadap sistem 
penyebarluasan informasi dan koleksi referensi standardisasi dalam rangka 
peningkatan pelayanan masyarakat. brosur lengkap silahkan kunjungi halaman 
publikasi BSN : http://trial.bsn.go.id/main/download/search SNI Corner 
mendekatkan informasi pada penggunanya. 

 

Ada apa di SNI Corner ? 

SNI Corner akan dilengkapi dengan berbagai konten publikasi BSN baik tercetak 
maupun elektronik, yang akan menyediakan seluruh informasi standardisasi 
sesuai kebutuhan pengguna dan akan diupdate secara berkala 

 

Apakah manfaat SNI Corner? 

Bagi pemerintah pusat dan daerah :  

SNI Corner dapat bermafaat untuk membuka akses informasi bagi industri dan 
UKM di wilayahnya sehingga pembinaan dan penguatan usaha kecil dan 
menengah oleh pemerintah dapat menggunakan acuan standardisasi dan 
diharapkan dapat mendorong daya saing produk unggulan daerah.  

Bagi perguruan tinggi:  

SNI Corner dapat bermafaat untuk menjadi salah satu referensi bahan ajar bagi 
mahasiswa, baik dalam perkuliahan maupun dalam melakukan penelitian. 

Bagi asosiasi atau himpunan profesi/lembaga pengabdian masyarakat, dan 
lain-lain:  

SNI Corner dapat bermanfaat untuk membangun kemandirian usaha kecil di 
lingkungannya, dapat menjadi referensi bagi industri maupun peningkatan 
kompetensi personel, dan dapat memanfaatkan SNI menjadi bahan bimbingan 
bagi stakeholder di lingkungannya 
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Bagaimana mendapatkannya ? 

SNI Corner dapat diperoleh dengan 2 (tiga) skema yaitu: 1. Skema kerjasama - 
sharing Pembiayaan SNI Corner didasarkan atas pembiayaan bersama antara 
instansi pemohon SNI Corner dengan BSN. Pada sistem ini BSN hanya 
menyediakan materi koleksinya saja, sedangkan sarana dan prasarana dibiayai 
oleh instansi pemohon. 3. Dana mandiri dari instansi pemohon SNI Corner 
Pembiayaan SNI Corner secara keseluruhan disediakan oleh instansi pemohon 
semua skema mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan akan dijelaskan oleh 
petugas kami :  Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi - BSN Gedung 1 
BPPT Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 3927422 ext 
155 | Fax. 021 3927528 Email: pis@bsn.go.id www.bsn.go.id 

 

Berapa biayanya? 

 Biaya untuk SNI Corner sesuai kebutuhan dengan peruntukan utama yaitu  
 penyedian minimal 1 (satu) Personal Computer (PC) yang terkoneksi jaringan 

internet, 
 instalasi oleh BSN dan penyediaan konten (baik tercetak maupun softcopy) 

sesuai kesepakatan 
 Train of Trainer (TOT) bagi petugas layanan informasi di Institusi 

pengusul/penerima SNI Corner 

 

Cara kontak personel SNI Corner ? 

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi - BSN | c.q. Pusido | Gedung 1 
BPPT Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 391 7300 
(hunting) | Fax. 021 3927528 | Email: pis@bsn.go.id;  www.bsn.go.id 

 

Bisakah SNI Corner menjadi agen penjualan dokumen SNI? 

Bisa, setiap institusi yang memiliki SNI Corner memiliki kesempatan terbuka 
menjadi agen penjualan dokumen SNI  dengan mematuhi persyaratan sesuai 
ketentuan Peraturan Pemerintah (PP no. 40) tahun 2018 Tentang Jenis dan tarif 
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan 
Standardisasi Nasional  
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INFORMASI NOTIFIKASI TBT WTO 
 

Dimana alamat dan contact point kegiatan TBT WTO  di Indonesia? 

Di Indonesia BSN ditunjuk sebagai contact point TBT WTO melalui Pusat 
Kerjasama Standardisasi : Gedung I BPPT Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin No.8, 
Jakarta Pusat Email: tbt.indonesia@bsn.go.id; tbt.indonesia@gmail.com 
Website : http://www.tbt.bsn.go.id 

 

Apa saja tujuan dari penerapan suatu SNI ? 

SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya 
bersifat sukarela (voluntary) dengan konteks tujuan sebagai berikut. 

a. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di 
dalam negeri dan dengan dunia internasional, baik antar produsen maupun 
antara produsen dan masyarakat; 

b. meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat, 
kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan negara; 

c. meningkatkan efisiensi produksi, membentuk persaingan usaha yang sehat 
dan transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian 
usaha 

 

Bagaimana suatu SNI diberlakukan wajib? 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014, Pasal 24 
ayat (1) menyatakan "Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, 
keamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan 
pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian  
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Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan suatu SNI 
Wajib? 

1. Kesiapan pelaku usaha 2. Kesiapan lembaga penilaian kesesuaian 3. Validitas 
SNI 4. Pengawasan yang akan diterapkan 5. Pemenuhan terhadap perjanjian 
internasional dan regional 

 

Langkah-langkah dalam pemberlakuan SNI secara Wajib? 

Instansi pemrakarsa melakukan kajian terhadap permasalahan yang ingin diatasi. 
Apabila pemberlakuan SNI wajib merupakan opsi yang terbaik, maka instansi 
pemrakarsa melakukan: - Analisis lingkup SNI yang akan diwajibkan, instansi 
pemrakarsa dapat meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk 
melakukan kajian untuk menilai validitas dari SNI yang akan diwajibkan - Analisis 
kesiapan lembaga penilaian kesesuaian, - Perencanaan pengawasan pasar yang 
efektif, - Perencanaan sistem monitoring dan kaji-ulang untuk menilai efektivitas 
regulasi teknis . Rancangan regulasi teknis tersebut diajukan kepada panitia antar 
departemen yang dibentuk oleh instansi pemrakarsa untuk dibahas. Pelaksanaan 
dengar pendapat publik (public hearing) diperlukan agar pihak-pihak yang akan 
terikat oleh regulasi teknis tersebut mendapat kesempatan untuk memberikan 
tanggapan dan masukan. Apabila berpotensi menimbulkan hambatan 
perdagangan maka rancangan regulasi teknis dikirimkan ke BSN sebagai 
Notification Body ke WTO. 

Apakah Regulasi Teknis Itu ? 

Regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau 
jasa atau metode dan proses yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut, 
termasuk persyaratan administratif yang sesuai yang pemenuhannya bersifat 
wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, 
persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada 
barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi 

 

Kapan Regulasi Teknis Secara Efektif Diberlakukan ? 

Dalam DOHA Development Agenda (DDA) article 5.2 menyatakan bahwa 
"Subject to the conditions specified in paragraph 12 of Article 2 of the Agreement 
on Technical Barriers to Trade, the phrase "reasonable interval" shall be 
understood to mean normally a period of not less than 6 months, except when this 
would be ineffective in fulfilling the legitimate objectives pursued". Berdasarkan 
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amanat dari DDA tersebut , regulasi teknis secara efektif diberlakukan minimal 6 
bulan setelah tanggal ditetapkan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada 
pihak-pihak  terkait untuk memenuhi persyaratan dari regulasi teknis tersebut.  

 

Apa itu Perjanjian WTO TBT ? 

Perjanjian TBT-WTOWTO-TBT adalah salah satu perjanjian dalam lingkup WTO 
yang mengatur ketentuan non-tariff (non-tariff measures) terkait dengan regulasi 
teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Perjanjian ini dibuat 
mengingat pentingnya kontribusi yang dapat diperankan oleh standar 
internasional dan sistem penilaian kesesuaian dalam meningkatkan efisiensi 
produksi dan fasilitasi pelaksanaan perdagangan internasional  

 

Hal hal apa saja yang diatur dalam Perjanjian WTO - TBT ? 

Yang termasuk dalam Perjanjian TBT WTO adalah semua produk termasuk 
produk industri maupun pertanian. Yang tidak termasuk dalam perjanjian WTO-
TBT adalah: 

a.   Aturan-aturan yang terkait SPS (saniytary and phytosanitary), 

b. Spesifikasi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah (government  
procurement) 

c.   Aturan-aturan berkaitan dengan jasa  

 

Apa tujuan diterapkannya Perjanjian WTO TBT ?  

Yang menjadi tujuan perlunya diterapkan Perjanjian TBT WTO adalah: 

1. Jaminan terhadap kualitas produk ekspor 
2. Perlindungan terhadap keselamatan atau kesehatan manusia, hewan, 

tumbuhan dan fungsi lingkungan hidup 
3. Pencegahan praktek-praktek kecurangan (deceptive practices) dalam 

perdagangan. 

Apa saja prinsip TBT WTO ?  

Prinsip-prinsip Perjanjian TBT WTO adalah : 

-  Non diskriminasi 
-  Pencegahan hambatan perdagangan yang tidak perlu 
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-  Harmonisasi 
-  Ekivalensi 
-  Mutual recognition 
-  Transparansi 

Salah satu prinsip dalam Perjanjian TBT WTO adalah transparansi, apa 
maksudnya? 

Dalam TBT WTO yang dimaksudkan dengan transparansi adalah Negara anggota 
WTO Wajib: menyampaikan pemberitahuan ke Sekretariat WTO mengenai 
administrasi Penerapan Perjanjian WTO TBT (article 15.2) melakukan notifikasi 
publikasi terhadap semua peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dan 
membentuk Enquiry Point 

 

Apa yang dimaksud dengan notifikasi ? 

Notifikasi adalah penyampaian informasi kepada negara-negara anggota WTO 
lainnya tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis yang berpotensi 
menimbulkan hambatan perdagangan internasional 

Peraturan yang  bagaimanakah yang perlu dinotifikasikan ke WTO ? 

Notifikasi diperlukan apabila: 

a. Materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur 
penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan, menyimpang atau berbeda 
dengan standar internasional; 

b. Tidak ada standar internasional berkenaan dengan materi yang diatur dalam 
rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian; 

c. Rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian 
berpotensi mempengaruhi kepentingan perdagangan negara-negara 
anggota WTO lainnya 

 

Kapan kita melakukan notifikasi ?  

Dalam Perjanjian TBT WTO notifikasi dilakukan pada saat rancangan regulasi 
teknis tersebut akan diberlakukan secara wajib oleh regulator (article 2.9.2), 
diberikan waktu 60 hari hari bagi anggota WTO untuk memberikan tanggapan. 
Khusus bagi negara berkembang, jika mengajukan permintaan, berhak 
mendapatkan perpanjangan waktu pemberian tanggapan sampai 90 hari. 
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Terkecuali dalam keadaan mendesak (article 2.10.1) (urgent matter) rancangan 
peraturan teknis tersebut dapat ditetapkan terlebih dahulu kemudian dinotifikasi 
ke sekretariat WTO akan tetapi perlu disertakan alasan utama pemberlakuan 
tersebut (legitimate objective) dan scientific evidence. Secintific evidence 
diperlukan untuk untuk  mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang  akan 
diterima dari negara-negara anggota terkait notifikasi tersebut. 

Bagaimana prosedur permohonan notifikasi ke BSN ? 

Prosedur  notifikasi dibagi dalam beberapa tahap yaitu : 

1. Permohonan notifikasi (dilakukan oleh regulator) 

Setelah regulator melakukan finalisasi rancangan regulasi teknis, regulator 
menyampaikan permohonan notifikasi ke Notification Body (BSN) dengan 
melengkapi   dokumen sbb: 

a. Surat pengantar dari pejabat yang akan menerbitkan regulasi teknis.  
b. Dokumen regulasi teknis disertai dengan rancangan petunjuk teknis 

(juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam bentuk hard copy dan 
soft copy. Bila regulasi teknis sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris maka naskah ini sebaiknya disertakan. Walaupun demikian, tidak 
ada kewajiban untuk menerjemahkan naskah tersebut ke dalam bahasa 
resmi WTO (Inggris, Perancis, atau Spanyol). 

c. Format notifikasi yang telah diisi lengkap dalam bahasa Inggris. 
 

2. Verifikasi Awal (dilakukan oleh BSN) 
 
a. BSN melakukan verifikasi awal terhadap rancangan regulasi teknis, 

sesuai dengan artcile-article dalam Perjanjian WTO-TBT agar tidak 
menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan (unnecessary obstacles) 
dalam perdagangan internasional. Melakukan Verifikasi terhadap 
kesesuaian persyaratan Perjanjian WTO-TBT dilakukan antara lain yaitu 
sebagai berikut : 

b. Menentukan apakah rancangan regulasi teknis tersebut merupakan 
masalah TBT atau SPS atau keduanya. Apabila menyangkut SPS maka 
BSN akan menyampaikan informasi kepada regulator untuk 
menyampaikan permintaan notifikasi kepada Departemen Pertanian 
selaku otoritas notifikasi SPS.  Jika   menyangkut keduanya maka 
notifikasi dilakukan oleh BSN selaku TBT Notification 

c. Body dan Departemen Pertanian selaku SPS Notification Body. 
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d. Peninjauan terhadap alasan pemberlakuan (legitimate objective) dari 
regulasi teknis tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum 
dalam Perjanjian WTO TBT 

e. Peninjauan terhadap sifat regulasi, apakah regulasi ini merupakan 
regulasi yang penetapannya dianggap mendesak (urgent matters) atau 
tidak.  Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis notifikasi yang akan 
dilakukan. 

f. Pemastian bahwa rancangan regulasi teknis tidak bersifat diskriminatifsi 
yaitu tidak ada perbedaan perlakuan antara produk luar negeri dan dalam 
negeri atau perbedaan perlakuan pengawasan produk yang masuk 
antara satu anggota dengan anggota WTO lainnya; 

g. Pemastian bahwa mekanisme penilaian kesesuaian yang akan 
diterapkan 
memungkinkan untuk dilakukannya saling pengakuan. 

h. Pemastian bahwa notifikasi tersebut telah memberikan waktu yang 
cukup bagi negara-negara anggota WTO untuk memberikan tanggapan 
(60 hari) dan diberlakukan minimal 6 bulan setelah ditetapkan. 

 

3. Verifikasi Keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian 
setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen notifikasi rancangan regulasi 
teknis dari regulator, Pusat kerjasama mengadakan pertemuan dengan unit 
terkait di BSN (PPS, PSPS, PALS dan PALLI) untuk memberikan masukan 
mengenai keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian  terhadap 
dokumen notifikasi tersebut. 
 
Verifikasi keterkinian standar meliputi: 
 
 Status SNI (lama atau baru)  
 SNI yang diadopsi kedalam rancangan regulasi tersebut harmonized 

dengan standar internasional yang ada (ISO,IEC,ITU,CAC dll) 
 kemungkinan adanya deviasi dengan Standar Internasional, serta 

identifikasi deviasi SNI tersebut dengan standar internasional 

Verifikasi prosedur penilaian kesesuaian 

 status akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang termasuk 
dalam ruang lingkup produk yang diregulasi maupun yang ditunjuk 
secara langsung oleh regulator 

 skema prosedur penilaian kesesuaian 
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Dari hasil kompilasi comment tersebut, bila ditemukan hal hal yang bersifat 
teknis yang berpengaruh terhadap regulasi teknis tersebut, Pusat Kerjasama 
Standardisasi (PKS) - BSN selaku Notification Body menginformasikan 
kepada regulator mengenai tanggapan dari BSN sebagai bahan  
pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan regulasi ini.   

 

4. Pengiriman Notifikasi ke Sekretariat WTO Setelah menerima informasi dari 
regulator yang menyatakan bahwa rancangan tersebut siap untuk 
dinotifikasi, PKS mengirimkan email kepada Sekeratriat WTO (crn@wto.org) 
dengan tembusan PTRI Jenewa dan pihak pihak terkait (BSN, Deprind, 
Depdag, PPMB, Ditjen Bea Cukai dll). 

 

Bagaimana tata cara  penyampaian tanggapan terhadap notifikasi ? 

Tata Cara penyampaian tanggapan dibagi menjadi  2 yaitu: 

a. Incoming Notification dari Negara anggota WTO 

BSN selaku Notification Body dan Enquiry Point melakukan ambil muatan 
(download) materi notifikasi dari website CRN-WTO www.wto.org sekali 
dalam seminggu.  

Semua hasil ambil muatan disirkulasikan kepada semua stakeholder dan 
anggota Working Group on Notification terkait   untuk meminta tanggapan 
awal. Bila dirasakan suatu notifikasi adalah penting maka stakeholder dapat 
meminta BSN untuk mendapatkan full-text document. 

Hal yang sama dapat dilakukan langsung oleh masing-masing stakeholder. 
Bila dirasakan perlu melakukan pembahasan bersama, maka BSN 
mengundang anggota Working Group on Notification stakeholder yang 
berkepentingan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan 
tanggapan atas nama Indonesia. 

Untuk tujuan koordinasi di forum TBT, maka jawaban resmi tanggapan dari 
Indonesia dapat ditembuskan atau dikirimkan ke BSN. Selanjutnya BSN 
akan berkoordinasi dengan PTRI Jenewa dalam mempersiapkan Posisi 
Indonesia. 

b. Notifikasi Indonesia (outgoing notification) 

Negara anggota WTO yang concern terhadap notifikasi indonesia, 
mengirimkan email (tanggapan) kepada BSN cq Pusat Kerjasama 
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Standardisasi Hal yang sama dapat dilakukan langsung oleh masing-masing 
stakeholder. Bila dirasakan perlu melakukan pembahasan bersama, maka 
BSN (PKS) mengundang anggota Working Group on Notification 
stakeholder yang berkepentingan dan menyelenggarakan rapat koordinasi 
pembahasan tanggapan atas nama Indonesia. 

Hasil dari pembahasan tersebut akan dikompilasi oleh PKS kemudia 
selanjutnya akan dikirimkan kepada negara Inquirier  sebagai tanggapan 
resmi dari Indonesia 

 

Bagaimana cara memperoleh full text document notifikasi atau mengajukan 
pertanyaan seputar TBT ? 

Untuk memperoleh Full Text document dari Regulasi teknis yang dinotifikasi oleh 
Indonesia maupun dari negara anggota WTO lainnya, maupun mengajukan 
pertanyaan seputar TBT (standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian 
kesesuaian, Saudara dapat menghubungi :  

Pusat Kerjasama Standardisasi  

Badan Standardisasi Nasional Gedung I BPPT Lantai 12 

Jalan M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 

 Email : tbt.indonesia@bsn.go.id;  

tbt.indonesia@gmail.com Telp : 021-3927434 ext.124 Fax  : 021-3927527 
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INFORMASI JURNAL DAN PPIS 

 

Materi atau substansi apa saja yang dimuat di dalam setiap penerbitan Jurnal 
Standardisasi? 

Sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan penerbitan, materi yang dimuat 
dalam Jurnal Standardisasi, meliputi: isu di bidang pengembangan standardisasi, 
perumusan, penerapan, pengawasan di bidang standardisasi; kebijakan dan 
sistem penilaian kesesuaian, akreditasi dan sertifikasi.  

 

Siapakah yang berhak dapat menulis makalah untuk diterbitkan pada 
penerbitan Jurnal Standardisasi? 

Semua orang berhak menulis (para peneliti dari instansi teknis terkait, pakar di 
bidang standardisasi, dunia Perguruan Tinggi dan masyarakat konsumen 
umumnya di seluruh wilayah Indonesia) dan menyampaikan makalah tertulis yang 
berkategori Ilmiah di Bidang Standardisasi kepada:  

Sekretariat pelaksana pengelolaan Jurnal Standardisasi, dengan alamat:    

Puslitbang Standardisasi-BSN Gd. I BPPT Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 

 E-mail: litbang@bsn.go.id/jurnalstandardisasi@gmail.com untuk proses 
penilaian  

 

Bagaimana proses penilaian makalah pada Jurnal Standardisasi? 

Makalah yang telah disampaikan diproses penilaiannya oleh Sekretariat 
Pengelolaan Jurnal Standardisasi. 

Apabila dari hasil penilaian tersebut memenuhi kriteria dan nilai yang 
dipersyaratkan maka makalah tersebut diterbitkan. Untuk penetapan bobot 
penilaian mohon Saudara dapat menghubungi:  Sdri. Novin Aliyah/Putty 
Anggraeni T. 021-3927422 ext. 136  

  



 

49 

Bagaimanakah cara untuk memperoleh dokumen Jurnal Standardisasi? 

Dokumen Jurnal Standardisasi dikirimkan kepada 300 stakeholder standardisasi 
di seluruh Wilayah Indonesia, disertai form bukti penerimaaan dokumen.   

Apabila dokumen Jurnal Standardisasi telah diterima maka diharapkan setiap 
penerima dokumen Jurnal Standardisasi mengirimkan kembali bukti tanda terima 
tersebut melalui faksimili. Jika suatu instansi belum memperoleh Jurnal 
Standardisasi, maka instansi dapat mengirimkan surat resmi permohonan 
berlangganan Jurnal Standardisasi yang ditandatangani oleh Pejabat setingkat 
Eselon II.  

 

Apakah BSN mempunyai program tetap dalam pelaksanan kegiatan PPI-S 
setiap tahun?  

Ya.  

BSN melalui Puslitbang merencanakan dalam program kerja dan kegiatannya 
bahwa PPIS dilaksanakan setiap tahun di Jakarta, untuk itu maka anggaran 
pelaksanaannya selalu diusulkan melalui APBN BSN setiap tahun.  

 

Kontak Informasi Jurnal di BSN? 

Jurnal Standardisasi 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi 
Badan Standardisasi Nasional 
Gd. I BPPT, Lt. 12 
Jl. M. H. Thamrin No 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 10340 
Phone: 021-3927422 ext. 136 
Fax: 021-3927528 
Email: jurnalstandardisasi@gmail.com 
website: http://js.bsn.go.id 
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