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Terima kasih dan Selamat.....



KATEGORI PESERTA
1. Organisasi Kecil Jasa. 

2. Organisasi Menengah Jasa .

3. Organisasi Besar Jasa.

4. Organisasi Kecil Barang.

5. Organisasi Menengah Barang Sektor Pangan dan Pertanian.

6. Organisasi Menengah Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan 
Produk Logam.

7. Organisasi Menengah Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka.

8. Organisasi Besar Barang Sektor Pangan dan Pertanian.

9. Organisasi Besar Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan 
Produk Logam.

10. Organisasi Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka.

11. Organisasi Pendidikan Tinggi

12. Organisasi Pendidikan Menengah

Keterangan: Kriteria organisasi kecil, menengah atau besar mengacu pada UU. 20 Tahun 2008 3



Kriteria dan Penilaian SNI Award  

Ø Kategori Menengah Besar Barang

Ø Kategori Menengah Besar Jasa

Ø Kategori Pendidikan



Apakah  perbedaan penilaian SNI Award 
dengan Asesmen, Audit dan Sertifikasi ??? 



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

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

• Sert i f i kas i  ada lah rangka ian keg ia tan Peni la ian 
Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan 
tertul is bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau 
Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi 



SNI Award adalah : 

Penilaian SNI Award pada hakekatnya berorientasi pada 
kegiatan standardisasi dan pemanfaatan SNI secara 
berkelanjutan, kerangka kerja SNI Award mengacu pada 
Malcom Baldridge National Quality Award (MBNQA) 
terutama pada pemilihan kategori. 

Penjabaran Kriteria penilaian yang dijadikan dasar untuk 
membuat pertanyaan mengacu pada SNI ISO 9004 dan 
MBNQA. 

Kegiatan evaluasi bukan merupakan audit atau pemastian 
mutu secara menyeluruh, namun merupakan kegiatan 
verifikasi atas dokumen yang disampaikan peserta dan 
memastikan penyesuaiannya di lapangan. 



TAHAPAN 
PELAKSANAAN

SNI AWARD 
Tidak

Tahap IV Penetapan 
Penerima

Tahap II Verifikasi 
Kelengkapan Dokumen

Ya

Ya

Tidak

Tahap III Penilaian

Ya

Peserta akan diberikan 
umpan balik untuk 

penyempurnaan dan 
peserta dapat mendaftar 

SNI Award tahun berikutnya

Hasil evaluasi lapangan

Semua peserta  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

Lolos?

Ya

Penghargaan

Pemilihan Penerima Award 

Penerima 
Award?

Peserta akan diberikan 
umpan balik untuk 

penyempurnaan dan 
peserta dapat mendaftar 

SNI Award tahun 
berikutnya

Dokumen 
lengkap?

Tidak
Peserta diminta untuk 
melengkapi dokumen 

sampai batas waktu yang 
ditentukan

Tahap I Pendaftaran
Pendaftaran  SNI Award 
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FRAMEWORK

A. Kepemimpinan

F. Pengukuran , Analisis dan Evaluasi

G.Hasil-hasil

B. Perencanaan 
strategis 

C. Fokus 
Pelanggan 

D.  Manajemen 
Sumber Daya

E. Realisasi 
Produk



1
0





A. Lingkungan Organisasi

1. Posisi Persaingan

2. Perubahan Daya Saing

3. Data Perbandingan

Profil Organisasi

B. Governansi Organisasi C. Lingkungan Persaingan

1. Produk / layanan
2. Profil tenaga kerja
3. Aset
4. Persyaratan regulasi

D. Konteks Strategis E. Sistem Perbaikan Kinerja

1. Struktur organisasi
2. Pelanggan dan pemangku 

kepentingan lainnya
3. Pemasok dan mitra



1. Apa visi organisasi ?

2. Uraikan misi organisasi ?

3. Apa iklim dan budaya                
(value-based) yang dikembangkan 
organisasi?

4. Bagaimana visi, misi dan tata nilai 
ditetapkan?

5. Bagaimana pimpinan mensosialisasikan visi, misi, tata nilai 
kepada seluruh lapisan organisasi termasuk ke pelanggan, 
pemasok, mitra dan pemangku kepentingan lainnya?

6. Bagaimana organisasi memantau dan mengevaluasi 
pencapaian visi misi dan tata nilai

No. 5 dan 6, diperlukan rekaman dan bukti

A. Kepemimpinan

A1. Visi, Misi dan Tata nilai



1. Bagaimana organisasi menetapkan governansi yang baik (GCG) 
terkait di dalam pengelolaan organisasi?

2. Bagaimana aspek governansi diterapkan?

3. Bagaimana organisasi melakukan pemantauan dan evaluasi 
penerapan governansi dan tindak lanjutnya?

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan penerapan 
governansi?

A. Kepemimpinan

A2. Governansi Organisasi



1. Apa kebijakan tanggung jawab sosial organisasi?

2. Bagaimana organisasi menetapkan kebijakan tanggung 
jawab sosial?

3. Jabarkan program, rencana tindak (action-plan), dan 
anggaran dari tanggung jawab sosial organisasi.

4. Bagaimana organisasi menerapkan program dan rencana 
tindak (action-plan) yang ditetapkan?

5. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan 
tanggung jawab sosial?

6. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan dari 
kegiatan tanggung jawab sosial?

A. Kepemimpinan

A3. Tanggung Jawab Sosial



1. Bagaimana proses pengembangan strategi organisasi?

2. Bagaimana organisasi menetapkan strategi termasuk hal-hal 
yang berhubungan dengan pemenuhan regulasi dan 
standardisasi/SNI?

3. Bagaimana organisasi melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap proses pembelajaran pengembangan strategi?

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan terhadap 
sistem penyelenggaraan proses produksi/layanan dan 
pengelolaan organisasi?

B. Strategi

B1. Pengembangan Strategi



1. Bagaimana organisasi mengembangkan dan menjabarkan 
strategi ke dalamrencana kerja tahunan termasuk rencana 
pengembangan dan penerapan standar/SNI serta indikator 
kinerjanya?

2. Bagaimana organisasi menetapkan alokasi sumber daya 
yang diperlukan untuk mendukung sasaran strategis dan 
mencapai rencana kerja tahunan di atas?

3. Bagaimana pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dari 
penerapan kebijakan, program kerja dan kegiatan organisasi?

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil tindak 
lanjut rekomendasi pada fungsi pengelolaan organisasi?

B. Strategi

B2. Penerapan Strategi



1. Bagaimana organisasi mendapatkan informasi, berinteraksi 
dan mengidentifikasi kebutuhan, keinginan dan harapan 
pelanggan?

2. Bagaimana organisasi melakukan secara konsisten 
penerapan metode untuk mengembangkan informasi 
kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan?

3. Bagaimana evaluasi pendekatan dan metode yang 
dikembangkan untuk mengumpulkan informasi kebutuhan, 
keinginan dan harapan pelanggan?

4. Bagaimana organisasi melaksanakan penyelarasan hasil 
tindak lanjut evaluasi pendekatan dan metode yang 
dikembangkan?

C. Pelanggan

C1. Suara Pelanggan



1. Bagaimana organisasi 
menentukan pendekatan dan 
metode pengukuran tingkat 
kepuasan dan tingkat kerekatan 
pelanggan dalam rangka 
membangun hubungan dengan 
pelanggan?

2. Bagaimana organisasi 
melakukan secara konsisten 
penerapan metode 
pengukuran tingkat kepuasan 
dan tingkat kerekatan 
pelanggan dalam rangka 
membangun hubungan dengan 
pelanggan?

C. Pelanggan

C2. Kepuasan dan keeratan pelanggan pada organisasi
3. Bagaimana pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut 
terhadap pendekatan dan 
metode pengukuran tingkat 
kepuasan dan tingkat 
kerekatan pelanggan dalam 
rangka membangun hubungan 
dengan pelanggan?

4. Bagaimana organisasi 
melaksanakan penyelarasan 
tindak lanjut hasil evaluasi 
pendekatan dan metode 
pengukuran tingkat kepuasan 
dan tingkat kerekatan 
pelanggan?



1. Bagaimana organisasi melakukan pendekatan dan metode 
pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia 
organisasi?

2. Bagaimana organisasi melakukan secara konsisten penerapan 
metode pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia 
yang diterapkan?

3. Bagaimana pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan 
pendekatan dan metode pengembangan sistem manajemen SDM 
yang diterapkan?

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil evaluasi 
pelaksanaan pendekatan dan metode pengembangan sistem 
manajemen SDM yang diterapkan?

D. ManajemenSumber Daya

D1. Manajemen SDM



1. Bagaimana organisasi menetapkan pendekatan dan metode 
program pengembangan infrastruktur yang dilakukan organisasi?

2. Bagaimana organisasi melakukan secara konsisten penerapan 
metode pelaksanaan program pengembangan infrastruktur?

3. Bagaimana pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut 
pendekatan dan metode yang dikembangkan dalam 
melaksanakan program pengembangan infrastruktur?

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil evaluasi 
pelaksanaan program pengembangan infrastruktur?

D. Manajemen Sumber Daya

D2. Pengembangan Infrastruktur



1. Bagaimana organisasi 
menetapkan pendekatan dan 
metode untuk mewujudkan 
lingkungan kerja (kesehatan, 
keselamatan, keamanan, 
ergonomik) yang kondusif 
termasuk tanggap darurat, untuk 
meningkatkan produktivitas, 
kepuasan karyawan dan 
pelanggan?

2. Bagaimana organisasi 
melakukan secara konsisten 
penerapan metode untuk 
mewujudkan lingkungan kerja 
yang kondusif?

D. ManajemenSumber Daya

D3. Lingkungan Kerja

3. Bagaimana pemantauan, 
evaluasi dan tindak 
lanjut pendekatan dan 
metode yang 
dikembangkan dalam 
mewujudkan lingkungan 
kerja yang kondusif?

4. Bagaimana organisasi 
melakukan penyelarasan 
hasil evaluasi 
pelaksanaan program 
pengelolaan lingkungan 
kerja yang kondusif?



1. Bagaimana organisasi melakukan pendekatan dan metode 
pengembangan sistem layanan untuk memenuhi seluruh 
persyaratan pemegang saham, SNI pelanggan, regulasi, 
masyarakat, dan pasar?

2. Bagaimana organisasi memanfaatkan secara konsisten 
standar/SNI yang digunakan untuk mengembangkan dan 
menerapkan sistem operasi/layanan?

3. Bagaimana pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut 
pelaksanaan pendekatan dan metode pengembangan sistem 
operasi/layanan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan 
telah dipenuhi dan meninjau efektifitas perencanaan dan 
pengendalian sistem operasi/proses layanan?

E. Operasi/ Operasional Layanan

E1. Perencanaan dan pengendalian proses produksi

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil 
evaluasi pelaksanaan pendekatan dan metode 
pengembangan sistem operasi/layanan?



1. Bagaimana organisasi menetapkan pendekatan dan metode 
sistem pengadaan barang dan jasa?

2. Bagaimana organisasi melakukan secara konsisten penerapan 
metode dan penerapan persyaratan SNI serta regulasi dalam 
kontrak pengadaan barang dan jasa?

3. Bagaimana pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pendekatan 
dan metode yang dikembangkan dalam meningkatkan kesadaran, 
kemampuan dan kinerja pemasok?

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil evaluasi 
pelaksanaan program edukasi pemasok terkait dengan 
penggunaan standar/SNI?

E2. Pengembangan Pemasok

E. Operasi/ Operasional Layanan



1. Bagaimana organisasi menetapkan pendekatan dan 
metode untuk menentukan penggunaan kandungan dalam 
negeri (local content) di organisasi.

2. Bagaimana organisasi melakukan secara konsisten 
penerapan metode untuk meningkatkan penggunaan local 
content?

3. Bagaimana pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut 
pendekatan dan metode yang dikembangkan dalam upaya 
peningkatan penggunaan local content?

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan hasil 
evaluasi mewujudkanpeningkatan penggunaan local content?

E. Operasi - Barang

E3. Penggunaan kandungan dalam negeri



1. Uraikan penggunaan kandungan dalam negeri (local 
content) di organisasi.

2. Bagaimana usaha organisasi untuk meningkatkan 
penggunaan local content?

3. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut dari upaya 
peningkatan penggunaan local content?

E. Operasional Layanan - Jasa

E3. Penggunaan kandungan dalam negeri



1. Bagaimana organisasi melakukan 
pendekatan dan metode pengelolaan 
data dan informasi (pemilihan, 
pengumpulan, penyelarasan dan 
pengintegrasian) termasuk data 
pembanding untuk digunakan dalam 
pengukuran kinerja organisasi dan 
pencapaian sasaran strategis?

2. Bagaimana organisasi menerapkan 
secara konsisten metode 
pengelolaan data dan informasi, 
termasuk data pembanding untuk 
digunakan dalam pengukuran kinerja 
organisasi dan pencapaian sasaran 
strategis?

F. Pengukuran, Analisis & Peningkatan Kinerja

F1. Pengukuran dan Analisis

3. Bagaimana 
pemantauan, evaluasi 
dan tindak lanjut 
metode yang 
dikembangkan dalam 
pengelolaan data dan 
informasi?

4. Bagaimana organisasi 
melaksanakan 
penyelarasan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
pendekatan dan 
metode yang 
dikembangkan?



1. Bagaimana organisasi menentukan 
pendekatan dan metode untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
pembelajaran organisasi dari hasil 
pengukuran dan analisis data dan 
informasi kinerja seluruh fungsi 
organisasi?

2. Bagaimana organisasi menerapkan 
secara konsisten metode untuk 
meningkatkan pengelolaan 
pengetahuan dan pembelajaran 
organisasi dari hasil pengukuran 
dan analisis data dan informasi 
kinerja seluruh fungsi organisasi?

F. Pengukuran, Analisis & Peningkatan Kinerja

F2. Manajemen Pengetahuan

3. Bagaimana 
pemantauan, evaluasi 
dan tindak lanjut 
pendekatan dan 
metode pengelolaan 
pengetahuan dan 
pembelajaran 
organisasi?

4. Bagaimana organisasi 
melakukan 
penyelarasan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
sistem pengelolaan 
pengetahuan dan 
pembelajaran 
organisasi?



1. Bagaimana organisasi menetapkan pendekatan dan metode 
untuk memanfaatkan keluaran dari kegiatan pembelajaran 
organisasi berupa inovasi termasuk kegiatan standardisasi?

2. Bagaimana organisasi menerapkan metode pengelolaan 
inovasi tersebut?

3. Bagaimana pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut 
pelaksanaan pengelolaan inovasi?

4. Bagaimana organisasi melakukan penyelarasan tindak lanjut 
hasil evaluasi pengelolaan inovasi?

F. Pengukuran, Analisis & Peningkatan Kinerja

F3. Pengelolaan Inovasi



1. Bagaimana pencapaian kinerja non keuangan organisasi selama 
minimal 3 (tiga) tahun terakhir terhadap kriteria kepemimpinan, 
strategi, pelanggan, manajemen sumber daya, realisasi layanan, 
manajemen pengetahuan, dan inovasi?

2. Bagaimana pencapaian organisasi terkait dengan penerapan 
standar terutama SNI dalam 3 (tiga) tahun terakhir?

Bagaimana pencapaian kinerja keuangan organisasi selama 
minimal 3 (tiga) tahun terakhir?

G. Hasil - hasil

G1. Kinerja Non-Keuangan

G2. Kinerja Keuangan


