
BADAN STANDARDISASl NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL

NOMOR 135/PER/BSN/12/2010

TENTANG

SISTEM STANDARDISASl NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi

Nasional, perlu disusun Sistem Standardisasi

Nasional;

b. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor: 3401 / BSN-I / HK.71 /11 /2001

tentang Sistem Standardisasi Nasional perlu diganti

karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan

standardisasi ditingkat nasional dan internasional;

c. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang

Sistem Standardisasi Nasional, perlu disempurnakan

karena belum memperhatikan masukan dari instansi

teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi;

d. bahwa Badan Standardisasi Nasional telah

memperoleh masukan dari instansi teknis dan pihak

yang terkait dengan standardisasi pada tanggal 14

Oktober 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
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Mengingat

Menetapkan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf

d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan

Standardisasi Nasional tentang Sistem Standardisasi

Nasional Tahun 2010.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000

tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 199 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008

tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi

Nasional;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG SISTEM STANDARDISASI

NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Sistem Standardisasi Nasional sebagai panduan dan

pedoman dalam melaksanakan kegiatan standardisasi nasional.

Pasal 2

Instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi harus

menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan

ini.

Pasal 3

Sistem Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

O'.tSK.SKailOU'mlinn SSN 2010 (2) mtba
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Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka:

1.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3401/BSN-

l/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 2011.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2010

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 647

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

r^uliantino,

CI';SX-SKUO<OiPstaunSSN»lO|Z)nni«e
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LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 135/PER/BSN/12/2010

TANGGAL : 20 Desember 2010

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Globalisasi dapat dipandang sebagai lahirnya integrasi ekonomi melalui

aliran modal, investasi dan perdagangan, interaksi politik, serta teknologi

komunikasi dan informasi. Globalisasi perdagangan memacu

pertumbuhan aliran barang dan/atau jasa, sehingga menghadapkan

konsumen dunia pada banyaknya pilihan. Globalisasi perdagangan yang

berdampak pada perdagangan bebas, juga memacu pertumbuhan

ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, peluang

lapangan pekerjaan, dan penurunan tarif.

Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan tersebut, beberapa negara

sepakat untuk membentuk organisasi perdagangan dunia (World Trade

Organization (WTO)). Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan

WTO melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Untuk mengurangi

hambatan teknis dalam perdagangan, WTO mengatur penurunan tarif

secara bertahap dan instrumen non-tarif. Adapun instrumen non-tarif ini

diatur antara Iain melalui perjanjian Hambatan Teknis dalam

Perdagangan (Technical Earners to Trade (TBT)) dan perjanjian Sanitary

and Phytosanitary (SPS). Perjanjian TBT disusun untuk menjamin agar

standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak

menimbulkan hambatan teknis yang tidak diperlukan dalam
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perdagangan. Perjanjian SPS disusun untuk mengatur perlindungan

terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi perjanjian pembentukan WTO, amanat

PP 102 tahun 2000, serta memperhatikan perkembangan terkini di dalam

sistem perdagangan dunia dan pembangunan berkelanjutan dipandang

perlu melakukan penyempurnaan Sistem Standardisasi Nasional (SSN)

yang sudah ada agar dapat mengakomodasi perkembangan kondisi saat

ini. SSN diharapkan mendorong daya saing melalui peningkatan mutu

agar dapat berpartisipasi dalam perdagangan global sehingga akan dapat

dicapai pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. SSN yang

disempurnakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengaturan

pelaksanaan kegiatan metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian

yang memerlukan adanya peranan dan kerja sama yang sinerjik antara

konsumen, pelaku usaha, pakar, dan instansi pemerintah.

1.2 Tujuan

SSN memberikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam

melaksanakan kegiatan standardisasi nasional untuk:

a. Mewujudkan keselarasan, keserasian dan sinergi antar kegiatan

pemangku kepentingan;

b. Menciptakan dan meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa

nasional serta memfasilitasi perdagangan global, sehingga

pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan;

c. Untuk menjamin perlindungan masyarakat terkait keselamatan,

keamanan, kesehatan masyarakat, dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

1.3 Sasaran

a. Terwujudnya komitmen para pemangku kepentingan dalam

menerapkan SSN secara konsisten;
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b. Terwxijudnya kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang

sehat;

c. Terwujudnya jaminan perlindungan konsumen, pelaku usaha,

tenaga keija, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan,

keamanan, kesehatan masyarakat, serta pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

BAB 2

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN KELEMBAGAAN

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

2.1 Pengertian

2.1.1 Standar

Dalam SSN ini, pengertian standar diartikan sebagai dokumen tertulis

yang berisi aturan, pedoman, atau karakteristik suatu barang dan/atau

jasa atau proses dan metode yang berlaku umum dan digunakan secara

berulang. Penyusunan standar pada prinsipnya didasarkan atas

kebutuhan dan hasil konsensus para pemangku kepentingan untuk

mencapai keteraturan dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan guna mentinjang pembangunan berkelanjutan.

Standar ditetapkan oleh lembaga yang berwenang baik di tingkat

internasional, regional, nasional, maupun asosiasi dan industri. Dalam

kaitannya dengan SSN, standar yang dimaksud di sini adalah Standar

Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi

Nasional (BSN).

Penerapan standar pada dasarnya bersifat sukarela {voluntary), kecuali

jika berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat,

serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan

ekonomis, serta keamanan nasional, standar dapat diberlakukan secara

wajib.
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2.1.2 Standardisasi

Standardisasi secara umum merupakan rangkaian proses mulai dari

pengembangan standar (pemrograman, perumusan, penetapan, dan

pemeliharaan standar) dan penerapan standar yang dilaksanakan secara

tertib dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

2.1.3 Sistem Standardisasi Nasional (SSN)

SSN adalah suatu sistem yang dibentuk oleh suatu jaringan kelembagaan,

yang saling berinteraksi dalam tiga subsistem infrastruktur mutu yaitu

metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan infrastruktur mutu mendukung ;

a. Kepentingan masyarakat dalam aspek sosiai yang mencakup

kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, ekonomi yang

maju, perdagangan yang adil, perlindungan konsumen, peraturan,

dan perundang-undangan;

b. Kepentingan bisnis dalam hal perdagangan, mutu, keuntungan,

distribusi, pembeiian, penggunaan, spesifikasi, dan kontrak.

Ketiga subsistem infrastraktur mutu tersebut dapat dilihat pada Gambar

1 berikut:
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TUJUAN SOSIAL

Kesehatan.Keamanan.Keselamatan.Lingkungan.Ekonomi yangMaju.Perdaganganyang
Adil.Perlindungan Konsumen.Peraturan Perundangan

INFRASTRUKTUR

MUTU

rTrTTfT.-:
i::, 'oj .

STANDARDlSASr' W
lS- •

ni le^

METROLOG PENILAIAN' ̂

KESESUA^AfC

TUJUANBISNIS

Perdagangan.Mulu.Keuntungan.Dlstribusi.Pembelian.Penggunaan.Spesifikasi.dan Kontrak

Gambar 1 - Tiga Subsistem Infrastruktur Mutu

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup SSN meliputi metrologi (teknik dan legal), Standardisasi

(proses pengembangan dan penerapan SNI), Penilaian kesesuaian

(akreditasi, sertifikasi, pengujian, dan inspeksi, serta kegiatan lain yang

terkait dengan proses pembuktian).

Di dalam pengembangan SNI dan penilaian kesesuaian, metrologi

menyediakan dasar bagi pengukuran yang akurat. Ketertelusuran hasil

uji, besaran yang digunakan dalam proses penilaian kesesuaian harus

dijamin kepastiannya oleh Lembaga Metrologi Nasional. Proses

standardisasi yang didukung oleh metrologi dan penilaian kesesuaian

bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang efisien. dan

inspeksi, serta kegiatan lain yang terkait dengan proses pembuktian).



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-9-

Keterkaitan antara metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian

untuk mendukung sistem pedagangan yang efisien dapat dilihat pada

Gambar 2 berikut:

Akreditasi
Pvn^buhlian KompatansI

laboratprium pengujlnn dan
hallbrasi. lembaga s«rtirikosl dan

(embaaa inspekai

uQKiri ppii aul'iii
■n'Jam«n:>iwa n/r^n

swnntoonlc:

-• I;"Jyif CiiMP'i

£in3U)BU* . iilK

esuciidn
peng^n^bilan

p«l. InspeKsi.
eaititthasi

Metrolool legal
(Parilndungan konsumen. berat

danukuranyono adil dalam
perdaoangan)

Sistem perdagangan yang efisien
Pangurangan Janio hambatan yang ddak

dlpaiiukan. (nroraper.ibi'My. skaia akenomi.
Jamlnanmutu. pembardayaan kaneumen untuk
memperolalt produk dan jasa yang memanuhl

standar seeual kagunaannya

Gambar 2 - Keterkaitan Metrologi, Standardisasi, dan Penilaian Kesesuaian

Dalam pelaksanaannya, SSN didukung oleh kegiatan penelitian dan

pengembangan, kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan,

pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan dan pengawasan

standardisasi.

SSN dapat dilihat seperti pada Gambar 3 di bawah ini:
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PENINGKATAN DAYA SAING UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN

BERKELANJUIAN

I 1

Metrologi

ITeknlk

2. Legal

Standardisasi

1. Pengembangan 8Ni

a.Pemrograman
b.Perumusan

c.Penetapan
d.Pemellharaan

2.Pen8rapan SNl

Penilaian

Kesesuaian

1.Akredltasi

2.Sertlfikas)

3.Pengujlan
4.lnspeksi
5. Kegiatan lain
terkait dengan
proses pembukUan

Penelitian dan Pengembangan, Kerja sama, informas! dan
Ookumentasi, Pemasyarakatan, Pendidikan dan Pelatihan,

Pembinaan dan Pengawasan

Kelembagaan Standardisasi Nasional

1  SISTEM STANDARDISASI NASIONAL |

PERATURAN PERUNDANGAN

Gambar 3 - Sistem Standardisasi Nasional

2.3 Kelembagaan SSN

Kelembagaan SSN merupakan institxisi dari seluruh pemangku

kepentingan yang berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan

metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian serta kegiatan

pendukung lainnya untuk pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional.

Kegiatan SSN dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yang

mewakili pemerintah (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK)) dan pemerintah daerah, pakar, pelaku usaha,

lembaga penelitian dan pengembangan, kelompok masyarakat

standardisasi, serta konsumen, yang dikoordinasikan oleh Badan

Standardisasi Nasional (BSN).

Kelembagaan SSN harus mendukung seluruh kegiatan yang tercakup

dalam metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian yang saling

terkait. Kelembagaan yang berperan dalam kegiatan metrologi harus
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mampu menyusun kebijakan yang meliputi metrologi teknik dan metrologi

legal untuk mendukung kegiatan pengembangan, penerapan standar dan

penilaian kesesuaian, serta perdagangan. Kelembagaan yang berperan

dalam kegiatan standardisasi hams dapat berpartisipasi dalam kegiatan

pengembangan dan penerapan SNI. Dalam kegiatan pengembangan SNI

dukungan sistem metrologi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan

ketertelusuran ukuran dan konsistensi penggunaan satuan pengukuran

yang digunakan dalam SNI serta keselarasan ukuran yang digunakan

dalam kegiatan penilaian kesesuaian.

Kelembagaan yang berperan dalam kegiatan penilaian kesesuaian hams

mampu memberikan dukungan infrastmktur penilaian kesesuaian yang

harmonis dengan sistem penilaian kesesuaian di tingkat internasional dan

perjanjian TBT-WTO. Dukungan infrastmktur penilaian kesesuaian yang

memadai diperlukan agar pelaksanaan kegiatan standardisasi dapat

dilakukan secara harmonis dan selaras dengan kegiatan standardisasi di

tingkat regional maupun internasional,

Di samping itu, kelembagaan SSN hams terlibat dalam kegiatan

pendukung standardisasi nasional yaitu: penelitian dan pengembangan,

keija sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan

pelatihan, serta pembinaan dan pengawasan.

Dengan demikian peningkatan daya saing barang dan/atau jasa nasional

dapat tercapai karena keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam

kegiatan utama maupim pendukung standardisasi nasional.

Dalam SSN, penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan

standardisasi nasional dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional,

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang penilaian kesesuaian yang

mencakup akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dilakukan

oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sedangkan pelaksanaan tugas dan

fungsi BSN di bidang metrologi yang mencakup Standar Nasional Satuan
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Ukuran (SNSU) dilakukan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran

(KSNSU).

Kegiatan metrologi didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut:

instansi teknis, PEMDA, BSN, KSNSU, KAN, perguruan tinggi, lembaga

litbang, dan Komite Inovasi Nasional (KIN).

Kegiatan standardisasi didukung oleh institusi antara lain sebagai

berikut: instansi teknis, PEMDA, BSN, Panitia Teknis/Subpanitia Teknis

(PT/SPT), Mirror Committee (MC), Manajemen Teknis Pengembangan

Standar Manajemen Teknis Penerapan Standar, Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK), perguruan tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha,

konsumen, MASTAN, KIN, dan Komite Ekonomi Nasional (KEN).

Kegiatan penilaian kesesuaian didukung oleh institusi antara lain sebagai

berikut instansi teknis, Manajemen Teknis Penerapan Standar, KSNSU,

KAN, LPK, Asosisasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) perguruan

tinggi, dan pelaku usaha.

Kegiatan penelitian dan pengembangan didukung oleh institusi antara

lain sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN, perguruan tinggi,

lembaga litbang, pelaku usaha, konsumen, KIN dan KEN.

Kegiatan kerja sama didukung oleh institusi antara lain sebagai berikut

instansi teknis, PEMDA, BSN, KAN, KSNSU, LPK, lemlitbang, pelaku

usaha, konsumen, MASTAN, KIN dan KEN.

Kegiatan informasi dan dokumentasi didukung oleh institusi antara lain

sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN, Manajemen Teknis

Informasi dan Pemasyarakatan (MTIP), KAN, KSNSU, LPK, perguruan

tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha, konsumen, MASTAN, dan KIN.

Kegiatan pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan didukung oleh

institusi antara lain sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN,

Manajemen Teknis Informasi dan Pemasyarakatan (MTIP), KAN, KSNSU,

LPK, perguruan tinggi, pelaku usaha, konsumen, dan MASTAN.
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Kegiatan pembinaan dan pengawasan didukung oleh institusi antara lain

sebagai berikut instansi teknis, PEMDA, BSN, KAN, KSNSU, LPK,

MASTAN, dan konsumen.

BAB 3

KEBIJAKAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

Kebijakan SSN difokuskan pada rantai kegiatan metrologi, standardisasi,

dan penilaian kesesuaian yang melibatkan seluruh pemangku

kepentingan dalam meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa

nasional untuk kelancaran perdagangan dan perlindungan konsumen

serta pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan

yang berkelanjutan.

Kebijakan SSN dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai

berikut:

A. Kondisi internal

Kebijakan SSN dalam meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa

nasional dicapai dengan mempertimbangkan kondisi nasional antara lain:

1) Kemampuan institusi pengelola kegiatan metrologi, standardisasi dan

penilaian kesesuaian, serta koordinasi antar institusi dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut;

2) Partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan standardisasi

nasional;

3) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional,

regional, maupun internasional;

4) Keselarasan peraturan perundangan terkait metrologi, standardisasi,

dan penilaian kesesuaian dengan aturan yang berlaku di tingkat

regional dan internasional.
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B. Kondisi eksternal

Peningkatan tuntutan masyarakat negara maju terhadap aspek

perlindungan konsumen yang meliputi keamanan, keselamatan, dan

kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup serta tanggung jawab

sosial para pelaku usaha merupakan kondisi eksternal yang

mempengaruhi kebijakan standardisasi nasional.

Kondisi tersebut antara lain:

1) Kecenderungan tarif semakin turun dan hambatan non-tarif yang

semakin meningkat dalam pelaksanaan perdagangan global;

2) Rantai pasokan dalam perdagangan global yang akan berpengaruh

terhadap arus lalu lintas barang yang tidak sesuai ketentuan dalam

menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konsumen,

maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;

3) Pelaksanaan berbagai perjanjian perdagangan bilateral, regional dan

internasional;

4) Aliran informasi yang semakin deras karena perkembangan teknologi

komunikasi dan teknologi informasi mendorong aliran investasi antar

negara;

5) Peningkatan ancaman terhadap keamanan nasional ;

6) Peningkatan peredaran barang illegal dan limbah berbahaya;

7) Perubahan iklim global.

Kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian

kebijakan standardisasi nasional hams disikapi dengan mmusan

kebijakan yang meliputi:

a. Peningkatan kemampuan institusi pengelola kegiatan infrastmktur

mutu;

b. Penataan kelembagaan dan koordinasi untuk meningkatkan

partisipasi pemangku kepentingan;

c. Penyusunan peraturan pemndangan termasuk pedoman terkait di

bidang metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian;
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d. Program pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan pasar dengan

didukung basil penelitian dan pengembangan;

e. Pengembangan standar dan sistem penilaian kesesuaian yang

harmonis dengan standar dan penilaian kesesuaian regional serta

internasional;

f. Penyusunan regulasi teknis sesuai dengan Good Regulatory Practices

dan harmonis dengan perjanjian regional dan internasional;

g. Penerapan standar dan pengawasan terhadap penerapan standar

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

h. Edukasi masyarakat terhadap pemahaman kegiatan infrastruktur

mutu.

3.1 Kebijakan di Bidang Metrologi

Kebijakan di bidang metrologi difokuskan pada:

1) Penguatan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan

Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU);

2) Peningkatan kapabilitas metrologi nasional dalam mengembangkan

dan memelihara standar pengukuran;

3) Penyelarasan peraturan perundangan di bidang metrologi dengan

sistem metrologi legal internasional maupun regional;

4) Edukasi masyarakat terhadap pemahaman kegiatan metrologi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu disusun, dikembangkan,

dan dilaksanakan hal sebagai berikut:

a. Program peningkatan kapabilitas infrastruktur metrologi nasional;

b. Program peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di bidang

metrologi;

c. Program peningkatan koordinasi antara pengelola teknis SNSU dan

metrologi legal;

d. Program Penguatan pengelola teknis ilmiah SNSU untuk

memberikan jaminan kepastian pengukuran dan pemeliharaan

ketertelusuran SNSU di tingkat internasional;
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e. Program Penguatan Lembaga Metrologi Legal dalam penetapan dan

implementasi peraturan metrologi legal untuk memberikan jaminan

atas kegiatan pengukuran dalam perdagangan nasional maupun

kegiatan ekspor/impor dan yang berkaitan dengan keselamatan,

keamanan dan kesehatan masyarakat serta pelestarian fungsi

lingkungan hidup;

f. Penyusunan peraturan perundangan terkait sistem metrologi

nasional;

g. Penyusunan program sosialisasi kegiatan metrologi.

3.2 Kebijakan di Bidang Standardisasi

Kebijakan di bidang standardisasi difokuskan pada;

1) Peningkatan kemampuan institusi pengelola kegiatan standardisasi;

2) Penataan kelembagaan dan koordinasi serta kerja sama psira

pemangku kepentingan dalam pengembangan dan penerapan SNI;

3) Pen3aisunan peraturan perundangan termasuk pedoman terkait di

bidang standardisasi;

4) Peningkatan partisipasi dan koordinasi para pemangku kepentingan

dalam pemrograman, perumusan, penetapan, pemeliharaan dan

penerapan SNI;

5) Pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan pasar serta

perkembangan teknologi dengan didukung hasil penelitian dan

pengembangan;

6) Pengembangan standar yang harmonis dengan standar dan penilaian

kesesuaian regional serta internasional;

7) Penerapan standar dan pengawasan terhadap penerapan standar

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

8) Edukasi masyarakat terhadap pemahaman kegiatan standardisasi;
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Kebijakan tersebut diwujudkan melalui:

a. Pengembangan SNI sesuai kebutuhan pasar dan peningkatan mutu

SNI melalui penerapan tata cara internasional yang balk dalam

pengembangan standar (international code of good practices);

b. Penyelarasan SNI dengan standar internasional yang relevan untuk

memfasilitasi perdagangan global;

C. Pengusulan SNI untuk menjadi standar internasional;

d. Penyusunan SNI dengan parameter seminimal mungkin, akan tetapi

mencakup perlindungan terhadap keselamatan, keamanan,

kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang

semaksimal mungkin;

e. Ketersediaan kemudahan insentif bagi penerap SNI dan

ketersediaan jasa penilaian kesesuaian yang terpercaya untuk

meningkatan efektifitas dukungan penerapan SNI dalam rangka

mendorong peningkatan daya saing;

f. Penyusunan regulasi teknis yang mengacu pada prinsip Good

Regulatory Practices (GRP);

g. Penegakan integritas tanda SNI dan tanda kesesuaian iainnya yang

berbasis SNI;

h. Edukasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat

terhadap fungsi dan manfaat SSN.

3.3 Kebijakan dalam Bidang Penilaian Kesesuaian

Kebijakan di bidang penilaian kesesuaian difokuskan pada:

1) Peningkatan kemampuan institusi pengelola kegiatan penilaian

kesesuaian;

2) Penyusunan peraturan perundangan termasuk pedoman terkait di

bidang penilaian kesesuaian;

3) Pengembangan SNI untuk penilaian kesesuaian harmonis dengan

standar internasional;
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4) Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pengakuan di tingkat

nasional, regional, dan internasional terhadap kompetensi Lembaga

Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk memfasilitasi perdagangan global.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:

a. Penguatan dan kemandirian kelembagaan Komite Akreditasi

Nasional (KAN);

b. Peningkatan kapabilitas dan ketersediaan LPK yang diakreditasi

KAN dalam mendukung penerapan standar dan regulasi;

c. Penegakan peraturan perundangan terkait kegiatan penilaian

kesesuaian;

d. Edukasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran industri

terhadap fungsi dan manfaat penilaian kesesuaian.

BAB 4

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan keselarasan, keserasian dan sinergi antar

kegiatan pemangku kepentingan, bab ini akan membahas lebih rinci

tentang metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian yang

merupakan tiga subsistem infrastruktur mutu.

4.1 Metrologi

Metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang pengukuran secara luas

yang menjadi kebutuhan dasar bagi pengembangan standardisasi dalam

kegiatan produksi, perdagangan, penilaian kesesuaian, serta inovasi

teknologi.

Metrologi diperlukan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran yang

terhadap tujuh satuan dasar meliputi panjang (meter), massa (kilogram),

arus listrik (ampere), waktu (sekon), temperature (Kelvin), jumlah zat

(mol), dan kuat cahaya (Candela) dan satuan-satuan turunannya yang

dalam implementasinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
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Kegiatan metrologi terdiri atas metrologi teknik dan metrologi legal.

1. Metrologi teknik dalam SSN ini bila dipadankan dengan kegiatan

metrologi di tingkat intemasional mencakup:

a. Metrologi Ilmiah {scientific metrology) yang merupakan kegiatan

untuk mengembangkan defmisi satuan dalam Satuan Sistem

Intemasional (The International System of L/hit(SI)) dan realisasi

definisi satuan SI untuk digunakan sebagai acuan pengukuran yang

setara dan dapat dibandingkan satu sama lain di selumh dunia.

Pada dasamya kegiatan metrologi ilmiah mecakup pengembangan

dan pemeliharaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang

dapat diakui dalam sistem metrologi di tingkat regional dan

intemasional, agar dapat digunakan sebagai acuan untuk proses

pengukuran dalam penetapan dan penerapan standar serta

penilaian kesesuaian nasional.

b. Metrologi Terapan/Industri [applied/industrial metrology) adalah

kegiatan untuk menghubungkan basil pengukuran di selumh dunia

melalui kalibrasi standar pengukuran, kalibrasi alat ukur dan

kegiatan membandingkan basil kalibrasi tersebut dengan

persyaratan pengukuran (akurasi, kesalahan terbesar yang

diijinkan, dan Iain-lain) yang ditetapkan sebagai persyaratan proses

produksi untuk mencapai karakteristik barang yang diinginkan oleh

pelanggan. Kegiatan metrologi terapan mencakup kalibrasi yang

tertelusur ke SNSU yang diakui secara intemasional oleh

laboratorium kalibrasi atau pemangku kepentingan lainnya yang

dilaksanakan secara kompeten untuk memastikan ketelitian alat

ukur, alat uji dan alat yang digunakan untuk proses produksi yang

diperlukan untuk mencapai persyaratan mutu.

2, Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan

persyaratan legal terhadap pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur,

dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama

otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas basil



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-20-

pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah.

Kegiatan metrologi legal mencakup penetapan dan penerapan regulasi

tentang uji tipe, tera awal dan tera ulang terhadap alat ukur dan proses

pengukuran yang secara langsung mempengaruhi keamanan dan

kepentingan negara dan masyarakat, kesehatan, dan keselamatan

warga negara, pelestarian lingkungan hidup, dan pengawasan ukuran

isi (kuanta) barang dalam keadaan terbungkus.

Sistem metrologi yang handal dan dapat dipercaya diperlukan untuk

memastikan ketertelusuran basil pengukuran dan untuk menjamin

kebenaran basil penilaian kesesuaian daleim rangka penerapan SNI

maupun standar lain termasuk pemenuban terbadap persyaratan

pengukuran di negara tujuan ekspor.

Kegiatan pengembangan dan pemelibaraan SNSU serta kalibrasi dalam PP

102 tabun 2000 tentang Standardisasi Nasional dimaksudkan sebagai

Metrologi Teknik, sedangkan penetapan dan penerapan regulasi terkait

dengan proses pengukuran dan alat ukur serta pengawasan ukuran isi

(kuanta) barang dalam keadaan terbungkus adalab kegiatan Metrologi

Legal sebagaimana dimaksud dalam UU No.2 tabun 1981 tentang

Metrologi Legal, seperti yang bisa dilibat pada Gambar 4 dibawab ini:



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-21 -

fNTERNASIONAL

REQiONAL

NASiONAL

Motroloql

Teknk

I OeflnislSalua
^^Ukuran

Reguiasltontahg
Alat Ukurdon

^^^QSukuron)OIML

j  ( Humionlse^^^
ipegulasi Metrologii raanSN

StandarN^^^fflj
SatuanUkuran ~ -i km

(SNSU) UPlJh
LML

PIrektorat
MfltrolodI)

Rogulasi Mab^dg
Legsl Nasional

lab, Kalibrati

Ub.UJi
Lambaaa ln$p«lui

I  Stondar
Acuan

Lambsga

'Mortrato^ taebl
Oaarah

Standa
cuan

[  Standor _ ^ ^
nduslri n #«l«ku.«»«ha.Standar

KerjaPMokuiUtui*

Pengukiran

Gambar 4 - Infrastriiktur Metrologi NasionaJ

4.1.1 Pengelolaan Teknis Ilmiah Standar Nasional Satuan Ukuran

Kegiatan pengelolaan teknis ilmiah SNSU merupakan implementasi dari

UU No.2 tahun 1981 yang mengatur tentang standar-standar satuan.

Di tingkat intemasional, kegiatan Pengelolaan Teknis Ilmiah SNSU

dikoordinasikan oleh Biro Internationale des Poids et Mesures (BIPM).

Kegiatan utama dari BIPM adalah melaksanakan kegiatan ilmiah yang

berkaitan dengan pengembangan definisi-definisi satuan 81 dan penelitian

tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yamg diperlukan untuk

merealisasikan definisi satuan SI.

Kegiatan BIPM tersebut dilaksanakan oleh Comite Internationale des Poids

et Mesures (CIPM), dibantu oleh sembilan komite konsultatif, yaitu

Consultative Committee on Accoustic and Vibration (CCAUV), Consultative

Committee on Mass and Related Quantities (CCMj, Consultative Committee

on Length (CCL), Consultative Committee on Temperature (CCT),
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Consultative Committee on Electricity and Magnetism (CCEM), Consultative

Committee on Time and Frequency (CCTF), Consultative Committee on

Photometry and Radiometry (CCPR), Consultative Committee on Ionizing

Radiation (CCIR) dan Consultative Committee on Quantity of Matter (CCQM).

Jumlah komite konsultatif bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan

penelitian ilmu dan teknologi pengukuran untuk mengakomodasi

perkembangan peradaban.

Di tingkat regional, kegiatan pengelolaan teknis ilmiah SNSU di negara

kawasan Asia Pasifik dikoordinasikan oleh Asia Pacific Metrology

Programme (APMP), serta dibantu oleh Panitia Teknis {Technical Committee)

yang sesuai dengan komite konsultatif di BIPM untuk memfasilitasi

penelitian ilmu dan teknologi pengukuran.

Di tingkat nasional, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 79 tahun

2001, Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) merupakan

lembaga non-struktural yang bertugas untuk memberikan saran dan

pertimbangan kepada BSN tentang SNSU, sedangkan Pengelolaan Teknis

Ilmiah SNSU dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia yang bergerak dalam bidang metrologi, yaitu Pusat

Penelitan Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi (Puslit KIM LIPI).

Untuk dapat menjamin keberterimaan terhadap hasil penerapan standar

dan penilaian kesesuaian nasional untuk mendukung daya saing nasional

di pasar global, maka Puslit KIM LIPI (termasuk Puslit Kimia LIPI dan

PTKMR BATAN) harus memiliki kemampuan kalibrasi dan pengukuran

yang diakui secara internasional melalui skema CIPM Mutual Recognition

Arrangement (MRA), kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang telah

diakui ini dipublikasikan di website BIPM (www.bipm.org) dalam Appendix

C dari Key Comparison Data Base (www, bipm. org / kcdb).

Publikasi dalam Appendix C dari KCDB ini hanya dapat dicapai oleh

sebuah lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU setelah berpartisipasi

secara rutin dalam uji banding antar pengelola teknis ilmiah SNSU dari
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negara-negara anggota BIPM, dan memiliki kompetensi yang memenuhi

persyaratan kompetensi laboratorium (SNI ISO/IEC 17025) dan bila

relevan persyaratan kompetensi produsen bahan acuan (SNI yang diadopsi

dari ISO Guide 34), serta persyaratan tambahan yang dipersyaratkan oleh

BIPM dan/atau APMP.

Puslit KIM LIPI merupakan representatif Indonesia dalam CIPM MRA, yang

kemampuan kalibrasi dan pengukurannya untuk beberapa bidang

pengukurein telah dipublikasikan di Appendix C dan dalam proses

berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah kemampuan kalibrasi dan

pengukuran.

Untuk memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran di Indonesia,

Puslit KIM LIPI bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (Puslit Kimia LIPI), Pusat Teknologi Keselamatan

dan Metrologi Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTKMR BATAN), dan

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan dalam pengembangan dan

pengelolaan standar pengukuran metrologi kimia, metrologi radiasi, dan

salinan prototipe kilogram no 46 (K-46).

4.1.2 Kalibrasi

Kegiatan kalibrasi diperlukan untuk mewujudkan rantai ketertelusuran

pengukuran dari lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU ke seluruh pelaku

dan pengguna hasil pengukuran. Hasil kalibrasi diterbitkan dalam bentuk

sertifikat atau kalibrasi yang memuat penyimpangan dari nilai nominal

suatu standar atau bahan ukur atau penunjukkan alat ukur terhadap

nilai atau penunjukkan dari suatu standar pengukuran beserta

ketidakpastiannya.

Kalibrasi dilakukan oleh laboratorium kalibrasi baik milik pemerintah

maupun swasta yang memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium

kalibrasi atas permintaan pemilik standar atau alat ukur. Kompetensi

laboratorium kalibrasi dibuktikan melalui pemenuhan SNI ISO/IEC 17025

yang diakui secara formal oleh badan akreditasi yang telah memperoleh
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pengakuan dalam APLAC/ILAC MRA untuk akreditasi laboratorium

kalibrasi.

KAN adalah badan akreditasi nasional yang telah memperoleh pengakuan

dalam APLAC/ILAC MRA untuk akreditasi laboratorium kalibrasi.

4.1.3 Metrologi Legal

Di tingkat internasional, kegiatan metrologi legal dikoordinasikan oleh

Organization Internationale de Metrologi Legate (OIML), dan di kawasan

Asia Pasifik dikoordinasikan oleh Asia Pacific Legal Metrology Forum

{APLMFj. Tujuan pembentukan OIML dan APLMF adalah untuk

mengharmonisasikan regulasi metrologi legal di negara-negara

anggotanya.

Regulasi metrologi legal mencakup persetujuan tipe, veriflkasi (tera) awal,

verifikasi ulang alat UT Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), serta

pengawasan ukuran isi (kuanta) Barang Dalam Keadaan Terbungkus

(BDKT). Implementasi regulasi metrologi legal harus dilakukan oleh

lembaga yang kompeten.

Persyaratan kompetensi yang relevan untuk kegiatan metrologi legal

adalah SNI yang diadopsi dari ISO/IEC Guide 65 atau reivisinya untuk

persetujuan tipe alat ukur, SNI ISO/IEC 17025 untuk pengujian dan

kalibrasi dalam tera awal, tera ulang UTTP dan pengukuran dalam

pengawasan ukuran BDKT, dan SNI ISO/IEC 19-17020 bila relevan untuk

pemeriksaan UTTP dan pemeriksaan penandaan BDKT, Dalam

penerapannya untuk kegiatan metrologi legal, Direktorat Metrologi

Departemen Perdagangan dapat menetapkan persyaratan khusus

berdasarkan SNI tersebut di atas yang relevan untuk kegiatan metrologi

legal.

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan merupakan representatif

Indonesia dalam OIML dan bertanggungjawab terhadap kegiatan metrologi

legal sesuai dengan UU No.2 tahun 1981. Dalam penerapannya kegiatan

metrologi legal dapat dilaksanakan oleh berbagai Kementerian yang
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bertanggung jawab terhadap sektor tertentu, sebagai contoh, pengawasan

peralatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang dilaksanakan

oleh Kementerian Kesehatan.

Sejalan dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, sebagian pelaksanaan kegiatan metrologi legal

didelegasikan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah

kabupaten / kota.

4.2 Standardisasi

Standardisasi mencakup kegiatan pengembangan standar (pemrograman,

perumusan, penetapan, dan pemeliharaan standar) dan penerapan

standar yang berkaitan langsung dengan kegiatan perdagangan baik

nasional, regional, maupun global.

SNI memuat persyaratan teknis suatu barang dan/atau jasa, proses,

sistem manajemen serta personal. Kesesuaian suatu barang dan/atau

jasa, proses, sistem manajemen serta personal terhadap persyaratan

dalam SNI dibuktikan melalui proses penilaian kesesuaian.

Kegiatan standardisasi dapat berlangsung apabila didukung oleh sistem

penilaian kesesuaian. Standardisasi dan penilaian kesesuaian

memerlukan dukungan sistem metrologi agar dapat memfasilitasi

perdagangan dengan baik dan adil.

4.2.1 Pengembangan Standar Nasional Indonesia

Pengembangan SNI menganut prinsip pengembangan standar dan

ketentuan perjanjian TBT-WTO. Oleh karena itu, pengembangan SNI

dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan proses seperti yang diilustrasikan

pada Gambar 5, yaitu tahap pemrograman, tahap perumusan {drafting),

tahap konsensus nasional dan fmalisasi, tahap penetapan, serta tahap

pemeliharaan SNI. Ilustrasi pada gambar tersebut juga menunjukkan
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proses pada setiap tahap serta lonsur kelembagaan yang bertanggung

jawab.

Perumusan

Pemrograman PanatapanDrafting Nas onaldan Pemaliharaan

Prooram veriflkasi &Pub kasi

PT/ SPT

Perumusan
Final•rumusanProgram SNI

MASTAN

PT/SPT
nasional

Kebutubap^
Pasar

Pemangku

kepentingan

Gambar 5 - Proses pengembangan SNI

4.2.1.1 Pemrograman SNI

BSN, instansi teknis, serta pemangku kepentingan dapat mengusulkan

program perumusan SNI dan/atau melakukan kegiatan penelitian dan

pengembangan standardisasi sesuai dengan kebutuhan pasar agar SNI

yang dibuat mendapatkan kepercayaan serta memberikan manfaat bagi

pelaku pasar.

Hasil penelitian, atau kajian, atau keperluan khusus berupa usulan

program perumusan SNI disalurkan kepada panitia teknis yang relevan,

untuk diusulkan sebagai Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

kepada BSN. Untuk memberikan persetujuan, BSN memperhatikan

beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

a. Perkembangan kebutuhan SNIjangka panjang dan jangka pendek;

b. SNI yang telah berumur 5 tahun sehingga perlu dikaji ulang;

c. Perkembangan dan pemenuhan komitmen kesepakatan keija sama

bilateral, regional yang terkait dengan perkembangan SNI;
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d. Kecenderungan dan perkembangan standardisasi di tingkat

internasional;

e. Kajian dengan dukungan ilmiah di bidang standardisasi yang perlu

mendapatkan perhatian karena memiliki prospek yang penting

dalam perkembangan perdagangan di dalam negeri dan

internasional dengan memperhatikan aspek keselamatan,

keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

f. Tidak menduplikasi program pengembangan standar internasional.

BSN melalui Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS)

menetapkan usulan PNPS sebagai program tahunan untuk perumusan

SNI. Setelah menetapkan PNPS, BSN mempublikasikan PNPS tersebut

serta menyerahkannya kepada instansi teknis guna dijadikan bahan

untuk perumusan SNI. Selanjutnya BSN menotifikasikan PNPS kepada

sekretariat ISONET.

4.2.1.2 Perumusan SNI

Perumusan SNI adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan

pengolahan data dan informasi untuk menyusun Rancangan Standar

Nasional Indonesia (RSNI) sampai tercapainya konsensus dari semua

pihak yang terkait.

Perumusan SNI perlu mempertimbangkan sekurang-kurangnya beberapa

hal berikut ini:

1. Tata cara dan struktur/format penulisan SNI harus sesuai dengan

kebijakan, ketentuan, dan pedoman yang ditetapkan oleh BSN;

2. Lingkup persyaratan dari obyek yang diatur harus memenuhi

kebutuhan minimal sehingga tidak memberatkan produsen serta tidak

membebani konsumen;.

3. Metode uji yang digunakan untuk mengukur besaran parameter teknis,

harus valid dan dapat diterapkgm dalam proses pengujian;

4. Sejauh dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai dan dapat diterima

oleh semua pihak yang berkepentingan, maka pengadopsian standar
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internasional merupakan praktek prima dengan pertimbangan sebagai

berikut:

a) SNI boleh berbeda dengan standar internasional sepanjang

memenuhi alasan yang diperbolehkan dalam TBT Agreement

(diantaranya kondisi geografis, iklim, kemajuan teknologi, ekonomi,

persyaratakan keamanan nasional, perlindiingan terhadap

keselamatan, keamanan dan kesehatan serta pelestarian

lingkungan hidup);

b) Mekanisme perumusan SNI dapat dipercepat dalam hal adopsi

identik terhadap standar internasional atau dalam kasus

kepentingan yang mendesak. Prosedur percepatan perumusan SNI

diatur dalam PSN;

c) Pemenuhan persyaratan Perjanjian WTO-TBT Annex 3 tentang Code

of Good Practice for the preparation, adoption, and application of

standards.

5. Mempertimbangkan keterlibatan pemangku kepentingan seluas-

luasnya.

SNI disusun melalui proses perumusan RSNl yang dilaksanakan oleh

Panitia Teknis atau Subpanida Teknis melalui konsensus dari semua

pihak yang terkait. Tata cara pengembangan SNI dan Penetapan PT/SPT

diatur lebih lanjut dalam PSN.

4.2.1.3 Penetapan SNI

Penetapan SNI merupakan kegiatan menetapkan Rancangan Akhir

Standar Nasional Indonesia (RASNI) menjadi SNI oleh Kepala Badan

Standardisasi Nasional.

Dalam hal RSNl belum atau tidak memenuhi ketentuan untuk

ditetapkan, maka Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis dapat

mengusulkan penetapan RSNl tersebut untuk penggunaan terbatas.

Aturan mengenai penetapan dokumen selain SNI diatur lebih lanjut dalam

PSN.
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4.2.1.4 Pemeliharaan SNI

Pemeliharaan SNI mencakup kegiatan kaji ulang yang akan menetapkan

apakah perlu melakukan revisi, penetapan ulang, atau abolisi yang

dilaksanakan oleh PT/SPT melalui konsensus dari semua pihak yang

terkait.

PT/SPT berkewajiban memelihara SNI dengan melaksanakan kaji ulang

sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan,

untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan

standar internasional agar SNI dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil kaji ulang ditindaklanjuti dengan menerbitkan ralat, amandemen,

revisi, abolisi, atau tetap tanpa perubahan terhadap SNI tersebut.

4.2.2 Penerapan Standar Nasional Indonesia

4.2.2.1 Kaidah penerapan SNI

SNI yang telah ditetapkan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia,

bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha. Dalam hal SNI

berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan

masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta atau

pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara

wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter

dalam SNI. Kebijakan penerapan SNI disusun oleh BSN dengan

mempertimbangkan usulan dari Manajemen Teknis Penerapan Standar.

Penerapan standar dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya jaminan

mutu barang, jasa, proses atau sistem. Jaminan mutu dapat memberikan

kepercayaan kepada pelanggan dan pihak terkait bahwa suatu organisasi,

individu, barang, dan/atau jasa yang diberikan telah memenuhi

persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, penerapan standar juga

dimaksudkan untuk menjamin peningkatan produktivitas, daya guna dan

hasil guna serta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan
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masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan

pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pertimbangan ekonomis dan

aspek sosial.

Penerapan standar memerlukan baik prasarana teknis,

institusional/keiembagaan, maupun mekanisme legal. Keseluruhan

kegiatan penerapan standar dan seluruh prasarana pendukungnya

tersebut di atas merupakan satu kesatuan sistem penerapan standar.

Sistem penerapan standar dapat berfungsi dengan baik bila didukung

dengan keberadaan sistem metrologi, pengembangan standair, penilaian

kesesuaian, dan pengawasan.

4.2.2.2 Penerapan SNI secara sukarela {voluntary)

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela (voluntary), yaitu bukan

suatu keharusan melainkan atas dasar kebutuhan pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BSN sebagai lembaga yang bertanggung

jawab terhadap kegiatan standardisasi nasional menetapkan program

untuk meningkatkan penerapan SNI secara sukarela [voluntary) oleh

pihak yang berkepentingan.

Pembuktian penerapan SNI secara sukarela (voluntary) dapat dilakukan

melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi. Untuk kesesuaian barang

dan/atau jasa dapat diterbitkan sertifikat dan/atau dibubuhkan tanda

kesesuaian SNI, pangan organik, ekolabel, hemat energi, dan tanda

kesesuaian Iain yang diatur dalam PSN. Tanda kesesuaian tersebut

merupakan informasi kepada konsumen bahwa barang dan/atau jasa

tersebut telah sesuai dengan kriteria persyaratan yang terkait dengan

tanda tersebut.

4.2.2.3 Pemberlakuan SNI secara Wajib

Pemberlakuan SNI secara wajib ditetapkan oleh instansi teknis. Penetapan

pemberlakuan SNI secara wajib harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh

semua pihak/orang yang terkait dengan SNI tersebut. Tata cara

Pemberlakuan SNI secara wajib diatur lebih lanjut dalam PSN.
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Pemberlakuan SNI secara wajib hams raemenuhi peijanjian TBT yang

mencakup standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian,

serta perjanjian lain di tingkat regional maupun internasional yang telah

ditandatangani oleh pemerintah dan/atau telah diratifikasi menjadi

Undang-Undang.

Ketentuan sertifikasi dan pembubuhan tanda kesesuaian berbasis SNI

diatur sesuai dengan PSN.

4.3 Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian, seperti yang didefmisikan dalam SNI ISO/IEC

17000, adalah pembuktian bahwa spesifikasi yang disyaratkan terkait

dengan suatu barang dan/atau jasa, proses, sistem, perseorangan

(personel) atau lembaga telah dipenuhi.

Penilaian kesesuaian mencakup kegiatan pengujian, inspeksi, dan

sertifikasi serta akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Akreditasi

mempakan sarana untuk memberikan jaminan kepada para pihak yang

bertransaksi bahwa barang dan/atau jasa, proses, sistem, personel, atau

lembaga telah sesuai dengan persyaratan dari suatu standar, regulasi

teknis, dan spesifikasi teknis lainnya.

Penerapan SNI baik sukarela [voluntary] maupun yang diberlakukan wajib

memerlukan sistem penilaian kesesuaian yang didukung dengan

akreditasi dan pengukuran yang harmonis dengan aturan internasional.

Penilaian kesesuaian dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dari para

pihak yang bertransaksi. Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh: (1)

pihak pertama (first partyj^ yaitu pihak produsen atau pemasok barang

dan/atau jasa; (2) pihak kedua (second party), yaitu pihak pembeli atau

penerima barang dan/atau jasa; (3) pihak ketiga (third party), yaitu pihak

yang tidak terlibat dalam transaksi dan tidak memihak pada pihak

pertama atau kedua.
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Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dapat terdiri dari lembaga sertifikasi,

lembaga inspeksi, laboratorium penguji, dan laboratorium kalibrasi.

LPK yang melakukan penilaian kesesuaian dalam menjamin pemenuhan

persyaratan SNI harus diakreditasi oleh KAN. LPK asing yang melakukan

kegiatan penilaian kesesuaian dalam menjamin pemenuhan persyaratan

SNI harus diakreditasi untuk ruang lingkup yang sesuai oleh badan

akreditasi negaranya yang telah melakukan MRA ILAC/APLAC maupun

MLA lAF/PAC dan memiliki peijanjian saling pengakuan antar instansi

teknis baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam memfasilitasi pemberlakuan regulasi teknis, instansi teknis harus

menugaskan LPK yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup

akreditasinya. Apabila belum tersedia LPK yang diakreditasi KAN, maka

instansi teknis bersama-sama dengan BSN mendorong peningkatan

kompetensi LPK tersebut untuk dapat diakreditasi KAN melalui program

insentif.

Secara keseluruhan sistem akreditasi dan sertifikasi yang dioperasikan

oleh KAN disajikan dalam Gambar 6. Pada prinsipnya pengoperasian

sistem tersebut mengaou kepada standar atau pedoman internasional. Hal

ini dilakukan agar hasil akreditasi, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, dan

inspeksi yang dilakukan di Indonesia dapat diakui secara internasional,

yang pada gilirannya akan dapat memfasilitasi barang dan/atau jasa

andalan Indonesia dalam perdagangan internasional.
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KOMITE AKREDITASI NASIONAL

(ISO/IEC 17011)

AKREDITASI

LEMBAGA SERTIFtKASI

(SNl ISO/IEC 17021. SNI
ISO/IEC17024. ISO/IEC

GUIDE 65)

LABORATORIUM

SMI IUO 1 tj 1 Ll'iiI

LEMBAGA INSPEKSI

(SNI 19-17020)

SERTIFIKASI PENGUJIAN/

KALIBRASI

Sistem manajemen
Produk

Personel

Sampel/Peralatan

NSPEKS

Barang
Jasa

Sistem

Gambar 6 - Skema akreditasi dan sertifikasi

4.3.1 Akreditasi

Akreditasi merupakan elemen sistem penilaian kesesuaian yang memiliki

fungsi untuk memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi LPK.

Akreditasi LPK di Indonesia dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional

(KAN). Untuk mendorong keberterimaan LPK, KAN melakukan pe:tjanjian

saling pengakuan baik bilateral, regional, maupun internasional.

Kegiatan akreditasi mencakup akreditasi terhadap lembaga sertifikasi

(sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem

manajemen keamanan pangan, sistem manajemen keamanan informasi,

sistem manajemen pengamanan, sistem manajemen alat kesehatan,

sistem HACCP, sistem pengelolaan produksi hutan lestari, produk,

verifikasi legalitas kayu, sistem pangan organik, ekolabel), laboratorium

(laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan laboratorium medik),

lembaga inspeksi, dan lembaga penilaian kesesuaian lainnya sesuai

dengan keperluan.

Sistem akreditasi yang dioperasikan oleh KAN mengacu kepada ISO/lEC

17011.
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Pengakuan di tingkat regional dan internasional terhadap sistem

akreditasi di bidang laboratorium dan lembaga inspeksi dikoordinasikan

melalui forum Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)

dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Sedangkan

pengakuan di tingkat regional dan internasional terhadap sistem

akreditasi di bidang lembaga sertifikasi dikoordinasikan oleh forum Pacific

Accreditation Cooperation (PAC) dan International Accreditation Forum (lAF).

4.3.2 Sertifikasi

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap

barang, jasa, proses, sistem, atau personel, yang bertujuan memberikan

jaminan tertulis dari lembaga penilaian kesesuaian untuk menyatakan

bahwa barang, jasa, proses, sistem dan personel telah memenuhi standar

yang dipersyaratkan.

Lembaga penilaian kesesuaian harus memenuhi persyaratan standar,

akreditasi, sertifikasi yang berlaku di tingkat nasional, regional dan

internasional serta regulasi jika diperlukan.

Kegiatan sertifikasi dikelompokkan namun tidak terbatas pada; a)

sertifikasi sistem manajemen, b) sertifikasi produk, dan c) sertifikasi

personel.

a) Sertifikasi sistem manajemen

Sertifikasi sistem manajemen merupakan salah satu cara untuk

memberikan jaminan bahwa organisasi telah menerapkan sistem

manajemen secara konsisten terhadap aspek yang relevan dari setiap

kegiatannya dan selaras dengan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan

oleh organisasi.

Prinsip dasar pengelolaan lembaga sertifikasi mencakup

ketidakberpihakan, kompetensi, konsistensi, tanggung jawab,

keterbukaan, kerahasiaan, dan cepat tanggap terhadap keluhan.
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Persyaratan yang digunakan oleh lembaga sertifikasi adalah SNI ISO/IEC

17021, Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga yang

melaksanakan audit dan sertifikasi sistem manajemen. Standar ini

memberikan panduan dasar untuk badan akreditasi di dalam menilai

kompetensi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

Proses sertifikasi meliputi; proses seleksi, determinasi, review (evaluasi)

dan penetapan kesesuaian (atestasi).

Kegiatan sertifikasi sistem manajemen meliputi; (a) sistem manajemen

mutu; (b) sistem manajemen lingkungan; (c) sistem HACCP; (d) sistem

manajemen keamanan pangan; (e) sistem manajemen keamanan

informasi; (f) sistem pengelolaan hutan produksi lestari; (g) sistem

manajemen alat kesehatan; (h) sistem manajemen pengamanan dan (i)

sertifikasi sistem manajemen lainnya di bidang standardisasi sesuai

dengan kebutuhan.

b) Sertifikasi produk

Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah membantu konsumen dan

pengguna akhir dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang

tepat terkait produk yang ada di pasaran dan membantu pemasok produk

dalam mencapai keberterimaan pasar. Standar produk mencakup aspek

keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan

hidup, kompatibilitas, interoperabilitas, efisiensi energi, dan lainnya.

Sertifikasi produk mempunyai peran penting dalam menjamin pemenuhan

kesesuaian barang dan/atau jasa terhadap SNI, standar lainnya, dan

persyaratan regulasi.

Persyaratan yang digunakan oleh lembaga sertifikasi produk adalah

ISO/IEC Guide 65, Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk. Tujuan

dasar dari acuan tersebut adalah menetapkan persyaratan yang hams

dipenuhi oleh lembaga sertifikasi produk dalam mendemonstrasikan

kompetensinya.
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Ketersediaan barang dan/atau jasa dengan tanda kesesuaian yang tepat

dan jelas menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang diadopsi

menjadi regulasi teknis yang diberlakukan oleh instansi teknis. Sertifikasi

produk membantu instansi teknis dalam melakukan pengawasan pasar.

Lembaga sertifikasi produk dimungkinkan menerbitkan tanda kesesuaian

terhadap suatu standar.

Tanda kesesuaian yang berlaku adalah tanda SNI dan tanda lain yang

berbasis SNI seperti tanda ekolabel, tanda pangan organik, tanda

keselamatan, tanda hemat energi, tanda lainnya yang ditetapkan oleh

BSN, dan tanda lain sesuai dengan kebutuhan.

c) Sertifikasi personel

Sertifikasi personel merupakan rangkaian kegiatan pemberian sertifikat

kepada personel yang memenuhi persyaratan kompetensi tertentu oleh

lembaga sertifikasi personel yang terakreditasi.

Persyaratan utama untuk pengelolaan lembaga sertifikasi personel adalah

SNI ISO/IEC 17024, Penilaian kesesuaian - Persyaratan umum bagi

lembaga yang melaksanakan sertifikasi personel. Sertifikasi ini

memberikan kerangka yang konsisten terhadap persyaratan untuk

pengakuan kompetensi personel.

4.3.3 Pengujian

Pengujian merupakan suatu cara untuk memeriksa, menganalisa atau

menentukan karakteristik, kandungan, dan/atau parameter yang

menentukan mutu dari suatu barang, komponen, bahan, dan lain

sebagainya. Pelaksanaan pengujian dapat didahului dengan proses

sampling (pengambilan contoh) untuk obyek yang diuji.

Sebagai persyaratan kompetensi suatu laboratorium pengujian, secara

intemasional digunakan SNI ISO/IEC 17025. Khusus untuk laboratorium

medik atau klinik, digunakan standar SNI ISO 15189. Standar tersebut

telah digunakan secara luas sebagai persyaratan kompetensi

laboratorium, balk oleh instansi teknis, badan akreditasi maupun
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pemangku kepentingan yang lain. Untuk keperluan akreditasi lingkup

tertentu, diperlukan persyaratan tambahan dari instansi teknis.

4.3.4 Inspeksi

Dalam rangka pembuktian penerapan SNI melalui proses inspeksi,

lembaga inspeksi dipersyaratkan untuk diakreditasi oleh KAN atau badan

akreditasi anggota penandatangan MRA di APLAC. KAN telah memperoleh

pengakuan regional maupun intemasional melalui APLAC MRA.

Oleh karena itu akreditasi lembaga inspeksi yang diberikan oleh KAN

dapat digunakan oleh berbagai pihak di Indonesia sebagai dasar

pengakuan kompetensi lembaga inspeksi yang melaksanakan inspeksi

untuk keperluan regulasi maupun transaksi sukarela antara produsen

dan konsumen serta dapat memfasilitasi transaksi barang dan/atau jasa

nasional yang memerlukan inspeksi untuk memastikan keberterimaan

oleh negara tujuan ekspor.

Secara umum persyaratan kompetensi bagi lembaga inspeksi yang

digunakan dalam skema saling pengakuan regional dan intemasional

APLAC adalah SNI 19-17020.

Fungsi utama dari inspeksi adalah untuk menentukan apakah barang

dan/atau jasa memenuhi persyaratan standar. Inspeksi dapat didasarkan

pada hasil pengukuran atau pengujian terhadap satu atau lebih

karakteristik barang dan/atau jasa yang kemudian dibandingkan dengan

persyaratan standar untuk dinilai kesesuaiannya.

Proses inspeksi dapat diperluas pada inspeksi terhadap desain barang

dan/atau jasa atau proses pembuatan barang dan/atau jasa, dan dapat

dilakukan terhadap sebuah barang dan/atau jasa yang dapat mewakili

sampel dari kelompok hasil produksi atau kelompok barang dan/atau jasa

yang dikirimkan, atau bahkan dilakukan satu persatu terhadap seluruh

bagian kelompok barang dan/atau jasa yang dikirimkan atau diterima.
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Dalam proses produksi, inspeksi merupakan ujung tombak pengendalian

mutu dan manajemen mutu barang dan/atau jasa.

4.3.5 Kegiatan Lain terkait dengan Proses Pembuktian

Selain skema yang telah diatur untuk sertifikasi, pengujian dan inspeksi

dapat dikembangkan skema akreditasi untuk menilai kompetensi lembaga

penilaian kesesuaian.

4.4 Pendukung Sistem Standardisasi Nasional

4.4.1 Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan yang sangat

dinamis dan hams mengikuti perkembangan dan perubahan ilmu

pengetahuan dan teknologi terkini. Kegiatan ini mempakan salah satu

aspek penting yang hams dilakukan dalam rangka mendukung

pengembangan dan penyusunan program strategis tiga subsistem

infrastmktur mutu. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan

dengan mengacu pada kaidah-kaidah penelitian dan pengembangan.

Kegiatan penelitian dan pengembangan mencakup kegiatan yang

menunjang kelembagaan standardisasi nasional, pengembangan standar,

penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan

pengawasan, kerja sama, teknologi informasi dan pemasyarakatan,

pendidikan dan pelatihan, serta aspek lainnya.

Tujuan Litbang adalah mewujudkan SNI agar diterima pasar yang

didukung oleh LPK yang kompeten dan dapat diterima secara nasional

maupun internasional, serta dapat melindungi keselamatan, keamanan,

kesehatan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada

kebijakan pemerintah dalam pengembangan metrologi, standardisasi dan

penilaian kesesuaian nasional dan internasional, lintas sektoral, dan daya

saing serta memberikan hasil penelitian yang bermanfaat positif terhadap
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peningkatan ekonomi nasional dan dapat diterapkan oleh semua pihak

terkait.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilakukan oleh pemangku

kepentingan termasuk instansi teknis, PEMDA, MASTAN, Perguruan

Tinggi, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam

rangka mendukung tujuan dan sasaran pengembangan tiga subsistem

infrastruktur mutu.

Kegiatan penelitian diselenggarakan dalam suatu sistem dan mekanisme

yang terpadu melalui koordinasi BSN dengan berbagai

lembaga/institusi/organisasi penelitian baik di tingkat nasional maupun

intemasional agar basil penelitian yang diperoleh dapat dimanfaatkan

untuk mendukung tujuan SSN.

4.4.2 Kerja Sama

Kerja sama di bidang metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian

memegang peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi perdagangan

baik di tingkat bilateral, regional maupun intemasional. Di era

perdagangan bebas hambatan perdagangan dalam bentuk tarif semakin

ditinggalkan, dan sebagai pengggantinya standar, regulasi teknis dan

prosedur penilaian kesesuaian sering digunakan oleh setiap negara untuk

melindungi barang dan/atau jasanya. Untuk memfasilitasi perdagangan

negara-negara di dunia, telah dibentuk organisasi perdagangan dunia

yaitu World Trade Organization (WTO).

Indonesia telah meratifikasi pembentukan WTO melalui Undang-Undang

No 7 tahun 1994. Salah satu perjanjian dalam WTO adalah perjanjian

tentang hambatan teknis dalam perdagangan [Technical Barriers to Trade -

TBT). BSN selaku Notification Body merupakan lembaga yang bertanggung

jawab atas implementasi ketentuan terkait prosedur notifikasi di tingkat

nasional. BSN memastikan bahwa notifikasi rancangan regulasi teknis

Indonesia terkait dengan standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang

berpengaruh terhadap perdagangan intemasional disusun sesuai dengan
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ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian TBT. BSN memastikan setiap

notifikasi regulasi teknis dari anggota WTO lainnya yang berpengaruh

terhadap ekspor barang Indonesia ke negara tersebut terinformasikan

kepada pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan

tanggapan atas rancangan regulasi teknis tersebut.

Di samping itu, BSN juga bertindak sebagai enquiry point yang

bertanggung jawab dalam memberikan tanggapan terhadap semua

pertanyaan yang terkait dengan standar, regulasi teknis dan penilaian

kesesuaian.

4.4.2.1 Kerja sama di bidang metrologi

BSN bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan para pemangku

kepentingan terkait kerja sama di bidang metrologi. Kerja sama dilakukan

melalui forum nasional, regional dan internasional. Di tingkat nasional

kerja sama diselenggarakan dengan melibatkan instansi teknis, PEMDA,

KSNSU, KAN, LPK, perguruan tinggi, Lemlitbang, dan Komite Inovasi

Nasional. Di forum regional melalui Asia Pacific Metrology Program (APMP)

dan Asia Pacific Legal Metrology Forum (APMLF). Sedangkan di tingkat

internasional melalui Biro Internationale des Poids et Mesures (BIPM) dan

Organisation Internationale de Metrologi Legale (OlML).

Kelembagaan SSN di Indonesia harus dapat memastikan bahwa sistem

metrologi di Indonesia dapat tertelusur ke Sistem Satuan InternasionalSI

dan diakui secara regional maupun internasional dalam upaya untuk

memfasilitasi perdagangan Indonesia.

4.4.2.2 Keija sama di bidang Standardisasi

Kerja sama di bidang standardisasi dilakukan oleh BSN melalui forum

nasional, regional dan internasional. Di tingkat nasional, BSN kerja sama

dengan instansi teknis, Pemerintah Daerah, KSNSU, KAN, LPK, perguruan

tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pelaku usaha, konsumen,

MASTAN, KIN dan KEN.
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Di tingkat regional, kerja sama dijalin melalui keanggotaan Indonesia

dalam forum kerja sama regional ASEAN Consultative Committee for

Standards and Quality (ACCSQ) dan Asia Pasific Economic Cooperation -

Sub Committee on Standards and Conformance (APEC-SCSC) serta Asia

Ehiropean Meeting Trade Facilitation Action Plan on Standard and

Conformity Assesment (ASEM TFAP on SCA). Di tingkat intemasional kerja

sama dilakukan BSN dengan menjadi anggota dalam organisasi ISO

(International Organization for Standardization), BSN selaku Ketua Komite

Nasional lEC (International Electrotechnical Commission), BSN selaku

Codex Contact Point dalam CAC (Codex Alimentarius Commission). Kerja

sama dalam bidang telekomunikasi dilakukan oleh Ditjen Postel-

Kementerian Kominfo sebagai anggota ITU (International

Telecommunication Union). BSN juga melakukan kerja sama dengan

lembaga perumusan standar negara lain seperti American Society on

Testing Material (ASTM), American Petroleum Institute (API), dan

International Electrical and Electronic Engineer ( IEEE).

Kelembagaan SSN harus memastikan partisipasi aktif Indonesia dalam

organisasi pemmusan standar intemasional maupun lembaga

standardisasi di luar negeri. Kelembagaan SSN harus mengupayakan

bahwa SNI disusun mengacu kepada standar intemasional, sehingga SNI

sejenis yang sedang dirumuskan harmonis dengan standar intemasional.

4.4.2.3 Kerja sama di bidang penilaian kesesuaian

Kerja sama di bidang penilaian kesesuaian di tingkat nasional

diselenggarakan oleh KAN dengan BSN dalam penetapan pedoman dan

sistem akreditasi dan sertifikasi, serta KAN dengan instansi teknis dalam

pemanfaatan LPK. Di samping itu, kerja sama juga dilakukan antar LPK.

Kerja sama di bidang akreditasi di tingkat regional dan intemasional

dilakukan antara KAN dengan badan akreditasi negara lain. Di forum

regional Indonesia telah menjadi anggota penandatangan (signatory) di

Pacific Accreditation Council (PAC) dan Asia Pacific Laboratory Accreditation
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Cooperation (APLAC). Di tingkat internasional Indonesia telah menjadi

anggota penandatangan (signatory)/MLA/MRA di International Laboratory

Accreditation Conference (ILAC) dan International Accreditation Forum (lAF).

Keiembagaan SSN di Indonesia harus dapat mengupayakan sistem

penilaian kesesuaian di Indonesia dapat diakui secara regional maupun

internasional dalam upaya untuk memfasilitasi perdagangan Indonesia.

Keija sama bidang penilaian kesesuaian di tingkat nasional dilakukan

oleh KAN dengan instansi teknis.

4.4.3 Informasi dan Dokumentasi

Informasi dalam SSN meliputi informasi tentang kegiatan metrologi,

standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dokumentasi meliputi kegiatan

penanganan sumber informasi, sarana dan prasarana, jasa informasi dan

kerja sama jaringan informasi.

Informasi dan dokumentasi diperlukan oleh pemangku kepentingan untuk

mendukung pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam

kegiatan standardisasi nasional serta mengurangi hambatan teknis

perdagangan, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Untuk mendukung kegiatan informasi dan dokumentasi yang dilakukan

oleh para pemangku kepentingan dalam implementasi SSN diperlukan

suatu sistem informasi dan dokumentasi yang saling terhubung, baik di

tingkat nasional, regional, maupun internasional. Salah satu bentuk

sistem informasi dan dokumentasi adalah jaringan informasi yang terdiri

atas unit pengelola informasi dan dokumentasi baik di tingkat nasional,

regional maupun internasional.

Di tingkat nasional, jaringan informasi dikoordinasikan oleh BSN dan

dapat beranggotakan antara lain unit pengelola informasi dan

dokumentasi yang ada di keiembagaan kementerian, LPNK, PEMDA, LPK,

perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat konsumen,

dan MASTAN serta bersifat fleksibel.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-43-

Sistem informasi dan dokumentasi memerlukan dukungan infrastruktur

teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai konektivitas dengan

sistem di tingkat regional maupun internasional. Sistem informasi dan

dokumentasi dapat menjamin agar informasi tentang kegiatan metrologi,

standardisasi, dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional dapat diakses

secara mudah dan cepat oleh masyarakat luas, baik di dalam negeri

maupun di luar negeri, tanpa terkendala oleh waktu maupun tempat.

Kebijakan informasi dan dokumentasi disusun oleh BSN dengan

mempertimbangkan usulan dari Manajemen Teknis Informasi dan

Pemasyarakatan.

4.4.4 Pemasyarakatan

Pemasyarakatan di dalam sistem standardisasi nasional adalah untuk

memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan metrologi, standardisasi,

dan penilaian kesesuaian. Tujuan utama pemasyarakatan adalah untuk

meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan dalam

membangun budaya mutu.

Kegiatan pemasyarakatan sistem standardisasi nasional dilaksanakan

oleh BSN dan/atau lembaga lain yang terkait, baik secara bersama-sama

maupun sendiri sesuai kebutuhan.

Pemasyarakatan meliputi kegiatan sosialisasi, promosi, dan apresiasi

yang didukung oleh sarana yang dapat menjangkau segenap lapisan

masyarakat dan bermitra dengan pemangku kepentingan yang lain.

Kebijakan pemasyarakatan disusun oleh BSN dengan mempertimbangkan

usulan dari Manajemen Teknis Informasi dan Pemasyarakatan.

4.4.5 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat tentang

infrastruktur mutu agar masyarakat memiliki kemampuan yang memadai
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di bidang tersebut sebagai basis pelaksanaan berbagai aktivitas di

Ungkungannya masing-masing.

Pendidikan tentang infrastruktur mutu hams diberikan sejak dini mulai

dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguman tinggi agar

masyarakat memiliki basis pemahaman yang kuat. Sedangkan pelatihan

meliputi kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat khususnya para

pihak yang berkepentingan agar mampu menerapkan prinsip-prinsip

dasar infrastmktur mutu di bidangnya masing-masing.

Pemangku kepentingan di Indonesia, baik secara bersama-sama maupun

sendiri dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan di

bidang infrastmktur mutu di lingkungan masing-masing atau untuk

masyarakat luas. Persyaratan lembaga dan tata cara penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan di bidang tersebut diatur dalam PSN.

Pembinaan kompetensi lembaga pelatihan di bidang infrastruktur mutu

dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.

4.4.6 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan yang mencakup kegiatan pembinaan,

pengawasan dan evaluasi terhadap infrastmktur mutu dan pendukung

SSN perlu dilaksanakan secara tems menems agar pelaksanaannya dapat

dilakukan secara taat asas.

Lingkup kegiatan sistem standardisasi nasional yang memerlukan

pembinaan dan pengawasan yaitu :

4.4.6.1 Pembinaan

Pembinaan terhadap kegiatan metrologi meliputi koordinasi kegiatan

metrologi teknik dan metrologi legal, pembinaan terhadap Lembaga

Metrologi Nasional dalam mengemban tanggung jawab untuk

mengembangkan standar nasional satuan ukuran dan memelihara

keberterimaannya dalam sistem metrologi regional dan internasional, dan

pembinaan terhadap lembaga metrologi legal untuk menjamin
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ketertelusuran pengukuran dalam penerapan peraturan perundangan di

bidang metrologi legal. Pembinaan di bidang metrologi dilaksanakan

melalui koordinasi antara KSNSU, BSN, Lembaga Metrologi Nasional,

Lembaga Metrologi Legal, dan Instansi Teknis pemangku kepentingan

kegiatan metrologi.

Pembinaan terhadap standardisasi meliputi peningkatan kinerja dan

ketaat-asasan dalam pengembangan dan penerapan SNI dilakukan oleh

BSN.

Pembinaan terhadap kegiatan penilaian kesesuaian yang mencakup

akreditasi, sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan kegiatan lain terkait

dengan pembuktian kesesuaian dilakukan melalui koordinasi antara BSN,

KAN, dan instansi teknis pemangku kepentingan kegiatan penilaian

kesesuaian.

Pembinaan terhadap kegiatan pendukung infrastruktur mutu meliputi

penelitian dan pengembangan, kerjasama, pemasyarakatan, pendidikan

dan pelatihan serta informasi dan dokumentasi dilakukan oleh BSN

dengan instansi terkait baik secara bersama-sama maupun sendiri.

4.4.6.2 Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan utama dalam standardisasi

nasional yang mencakup kegiatan metrologi, standardisasi, dan penilaian

kesesuaian dilakukan oleh BSN berkoordinasi dengan instansi teknik

terkait. Hal ini dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan

sasaran SSN.

4.4.6.2.1 Pengawasan di bidang metrologi

Pengawasan di bidang metrologi, yang meliputi pengawasan terhadap

kegiatan metrologi teknik dan metrologi legal dilaksanakan melalui

koordinasi antara KSNSU, BSN, Lembaga Metrologi Nasional, Lembaga

Metrologi Legal, dan instansi teknis pemangku kepentingan kegiatan

metrologi.
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Pengawasan terhadap kegiatan pengembangan SNSU oleh lembaga

metrologi nasional dilakukan oleh KSNSU berkoordinasi dengan instansi

teknis terkait, dan melibatkan proses peer-evaluasi terhadap kegiatan

pengembangan dan pemeliharaan SNSU yang dikoordinasikan oleh

organisasi metrologi regional maupun internasional

Pengawasan terhadap kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai salah

satu bagian dari kegiatan metrologi teknik dilakukan sebagai bagian dari

kegiatan akreditasi laboratorium kalibrasi yang dilaksanakan oleh KAN.

Pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan

metrologi legal dilaksanakan oleh Direktorat Metrologi Departemen

Perdagangan, Instansi Teknis pemangku kepentingan kegiatan metrologi,

serta Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

4.4.6.2.2 Pengawasan di bidang standardisasi

Pengawasan terhadap standardisasi meliputi ketaat-asasan dalam

pengembangan dan penerapan SNI dilakukan oleh BSN berkoordinasi

dengan instansi teknis terkait.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan SNI yang dilakukan

oleh panitia teknis terkait dilakukan oleh BSN berkoordinasi dengan

instansi teknis terkait.

Pengawasan penerapan SNI mencakup pengawasan terhadap penerapan

SNI secara wajib, sukarela dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Pengawasan penerapan SNI secara wajib dilakukan secara berkala

dan/atau sewaktu-waktu berupa pengawasan pra-pasar (pre-market) dan

pasar {post-market).

Pengawasan pra-pasar dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian

yang menerbitkan Sertillkat Produk untuk memastikan bahwa barang

dan/atau jasa serta proses, sesuai dengan persyaratan SNI sebelum

didistribusikan ke pasar.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-47-

Pengawasan pasar terhadap barang dan jasa yang bertanda SNI di seluruh

wilayah Republik Indonesia hams dilaksanakan secara konsisten dan

berkesinambungan. Pelaksanaan pengawasan pasar merupakan hak dan

tanggung jawab instansi teknis dan/atau PEMDA sesuai dengan

peraturan pemndangan yang berlaku. Tata cara pelaksanaan pengawasan

penerapan SNI secara wajib diatur dalam PSN

Pengawasan pasar terhadap penerapan SNI secara sukarela {voluntary)

dilakukan oleh BSN bersama dengan pihak lain terkait. BSN memberikan

fasilitas penanganan pengaduan terkait dengan penerapan SNI. Tata cara

pengawasan penerapan SNI secara sukarela diatur dalam PSN.

Dalam hal penerapan SNI diwajibkan melalui regulasi teknis, pengawasan

pasar menjadi bagian dari tanggung-jawab instansi teknis yang

menetapkan regulasi dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh instansi

teknis lainnya dan atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan

pemndang-undangan yang berlaku. Tata cara pengawasan penerapan SNI

yang diwajibkan melalui regulasi teknis diatur dalam PSN.

Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar. Pelaku

usaha yang tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan SNI dapat

dikenai sanksi sesuai dengan peraturan pemndangan yang berlaku.

4.4.6.2.3 Pengawasan terhadap penilaian kesesuaian

Pengawasan terhadap kegiatan penilaian kesesuaian yang ada kaitannya

dengan akreditasi, sertifikasi, pengujian, inspeksi dan kegiatan Iain terkait

pembuktian dilakukan oleh KAN. Kegiatan pengawasan terhadap

konsistensi penerapan pedoman dan/atau standar oleh LPK yang telah

diakreditasi KAN dilakukan melalui kegiatan surveilen. KAN dapat

memberikan sanksi terhadap LPK yang tidak memenuhi persyaratan

akreditasi.
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4.4.6.3 Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan metroiogi, standardisasi dan penilaian kesesuaian

dievaluasi secara berkala oleh masing-masing instansi teknis, pemangku

kepentingan terkait, dan BSN. Hasil evaluasi tersebut direkomendasikan

kepada BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penjoisunan atau

penyempurnaan kebijakan sistem standardisasi nasional dan peraturan

pelaksanaan yang mendukungnya. Tata cara pelaksanaan evaluasi diatur

dalam PSN.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Juliantino, MM
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LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 135/PER/BSN/12/2010

TANGGAL : 20 Desember 2010

ISTILAH DAN DEFINISI

Akreditasi

Rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional

(KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah

memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertiflkasi tertentu.

Badan Standardisasi Nasional fBSN)

Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan

dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Barang

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak

maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau

dimanfaatkan oleh konsumen.

Dokumentasi

Kegiatan inventarisasi, pengolahan, pengorganisasian, diseminasi,

publikasi informasi standardisasi melalui berbagai media.

Enquiry Point

Suatu institusi di wilayah anggota WTO yang bertugas untuk menangani

pertanyaan-pertanyaan dari anggota WTO Iain serta publik mengenai

suatu subyek tertentu seperti hambatan teknis perdagangan [technical

barriers to trade) atau sanitary/phytosanitary dan informasi lain yang

terkait dengan kegiatan standardisasi.
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Informasi

Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung

nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Inspeksi

Penilaian terhadap disain barang, proses, barang, atau instalasi serta

penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan

umum berdasarkan pertimbangan profesional. Inspeksi terhadap proses

dapat mencakup inspeksi orang, fasilitas, teknologi maupun metodologi.

Instansi teknis

Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang

salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi.

Jasa

Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan

bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Kaii ulang Standar Nasional Indonesia

Kegiatan mengkaji SNI setiap 5 tahun untuk mengetahui apakah

spesifikasi teknis SNI masih relevan dengan kebutuhan pasar dan

perkembangan teknologi serta kecenderungan perkembangan

standardisasi internasional maupun perkembangan persyaratan

perdagangan internasional.

Keria sama

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan

untuk mencapai tujuan bersama dalam kegiatan metrologi, standardisasi

dan penilaian kesesuaian.
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Komite Akreditasi Nasional fKAN)

Lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden dan mempunyai tugas menetapkan akreditasi serta

memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan

sistem akreditasi dan sertifikasi.

Manaiemen Teknis Informasi dan Pemasvarakatan

Manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang

membidangani kegiatan informasi dan pemasyarakatan. Pembentukan

manajemen teknis Informasi dan Pemasyarakatan melalui penetapan SK

Kepala BSN.

Manaiemen Teknis Pengembangan Standar

Manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang

membidangi kegiatan pengembangan standar.

Manaiemen Teknis Penerapan SNI

Manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang

membidangi kegiatan penerapan SNI.

Metrologi

Ilmu yang melandasi semua kegiatan pengukuran, kalibrasi dan akurasi

berbagai besaran fisika, kimia dan lainnya untuk menjamin ketersediaan

pengukuran yang terpecaya dsin akurat di bidang industri, ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Mirror Committee fMC)

Komite bayangan dari Committee atau Technical Committee (TC) organisasi

standar internasional seperti ISO, lEC dan Codex Alimentarius

Commission fCAC) di tingkat nasional yang anggotanya terdiri atas pakar

untuk bidang tertentu yang mewakili pemangku kepentingan bertugas

untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam perumusan standar

internasional.
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Notification Body

Satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki

kewenangan untuk menotifikasikan rancangan regulasi teknis kepada

Sekretariat WTO untuk disebarkan kepada anggota WTO lain, jika

rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan

anggota WTO Iain.

Catatan: Notification Body untuk lingkup perjanjian TBT adalah Badan
Standardisasi Nasional, sedangkan notification body untuk lingkup
perjanjian SPS adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian.

Notifikasi

Suatu kewajiban terkait transparansi bagi suatu anggota WTO untuk

menyampaikan informasi kepada sekretariat WTO terkait peraturan yang

akan diberlakukan dalam suatu anggota WTO yang diperkirakan dapat

berpengaruh terhadap perdagangan anggota WTO yang lain.

Pakar/Ahli

Orang yang paham sekali dan mempunyai spesialisasi dalam suatu

bidang ilmu tertentu.

Panitia Teknis Perumusan SNI fPT)

Panitia teknis yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, yang

beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili

pihak yang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan

SNI (RSNI) dan pemeliharaan SNI

Pedoman Standardisasi Nasional fPSNl

Dokumen basil dengar pendapat (public hearing) untuk mendukung

kegiatan standardisasi nasional.

PSN dirumuskan oleh BSN melalui tahapan penyusunan rancangan PSN

dengan memperhatikan norma standardisasi internasional yang berlaku

dan relevan. Selanjutnya rancangan tersebut ditanggapi secara luas oleh

para pemangku kepentingan yang terkait dalam suatu forum konsultasi

publik.
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PSN merupakan pedoman bagi semua pihak di Indonesia dalam

melaksanakan kegiatan standardisasi agar sistem standardisasi nasional

dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang

disepakati.

Pelaku usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pemangku kepentingan

Pihak yang berkepentingan dalam kegiatan standardisasi, yang meliputi

pelaku usaha, pakar, akademisi, pemerintah, konsumen, termasuk

masyarakat secara umum.

Pemasvarakatan

Upaya memperkenalkan dan mempromosikan metrologi, standardisasi,

dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap budaya standar dan mutu, dan pembinaan

partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan dan penerapan

standar.

Pembinaan

Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan

berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari kegiatan

metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pemeliharaan standar

Pelaksanaan kajiulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima)

tahun setelah ditetapkan, untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap

kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kemutakhiran SNI.
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Pemrogramsoi standar

Kegiatan penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dalam

periode tertentu yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua

pihak yang berkepentingan.

Pendidikan dan pelatihan

Upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan

masyarakat tentang metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian

agar masyarakat memiiiki kesadaran yang tinggi dan kemampuan yang

memadai di bidang standardisasi sebagai basis pelaksanaan berbagai

aktifitas di lingkungannya masing-masing, dan merasa memilikinya.

Penerapan Standar Nasional Indonesia

Kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha.

Penetapan standar

Kegiatan menetapkan Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia

(RASNI) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Penelitian dan pengembangan standardisasi

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk

menumbuhkan inovasi dan mengembangkan IPTEK guna mendukung

kegiatan metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Penerapan standar

Kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku

usaha.

Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk

mencapai hasil yang lebih baik dari kegiatan metrologi, standardisasi dan

penilaian kesesuaian.
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Penenaiian

Fenentuan satu atau lebih karakteristik obyek penilaian kesesuaian,

berdasarkan sebuah prosedur.

Penilaian kesesuaian

Pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan barang

dan/atau jasa, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi.

Perggiruan Tinggi

Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah atau

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.

Perumusan Standar Nasional Indonesia

Rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk

menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia sampai tercapainya

konsensus dari semua pihak yang terkait.

Pimninan instansi teknis

Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non Kementerian yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi

dalam lingkup kewenangannya.

Program Nasional Perumusan Standar fPNPSl

PNPS merupakan kumpulan usulan rancangan SNI dari instansi teknis

yang akan dirumuskan. PNPS ini ditetapkan oleh BSN setiap tahun.

Rancangan Standar Nasional Indonesia fRSNI)

Rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai

konsensus dari semua pihak yang terkait.

Regulasi teknis

Dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau

metode barang dan/atau jasasi dan proses yang terkait dengan barang

dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai
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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.

Revisi Standar Nasional Indonesia

Kegiatan penyempurnaan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan

kebutuhan.

Sertifikasi

Rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.

Sertifikat

Jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah

diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau

personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan

metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,

pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa

yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standardisasi

Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar,

yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

Standar acuan pengukuran

Standar untuk satuan ukuran yang umumnya mempunyai persyaratan

metrologis tertinggi yang digunakan sebagai acuan untuk mengkalibrasi

bahan atau alat ukur di lokasi tersebut.
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Standar keria pengukuran

Standar untuk satuan ukuran yang telah dikalibrasi terhadap suatu

standar acuan dan digunakan sehari-hari untuk mengkalibrasi bahan

ukur atau alat ukur.

Standar Nasional Indonesia fSNI)

Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku

secara nasional.

Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU)

Standar untuk satuan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah suatu

negara sebagai basis dalam menentukan semua standar Iain yang sejenis

di negara tersebut, untuk besaran yang dimaksud.

Standar primer

Standar untuk satuan ukuran yang mempunyai persyaratan metrologis

tertinggi dalam suatu bidang tertentu.

Standar pengukuran

bahan ukur, alat ukur atau sistem pengukuran yang digunakan untuk

menentukan,mewujudkan, melestarikan atau mereproduksikan suatu

satuan ukuran satu atau lebih nilai yang telah diketahui dari suatu

besaran untuk dialihkan ke alat ukur lainnya dengan cara pembandingan

(contoh standar masa 1 kg; standar resistor 100 Ohm; standar frekuensi

atom Caesium).

Standar sekunder

standar untuk satuan ukuran yang nilainya ditentukan dengan cara

pembandingan terhadap suatu standar primer.

Sistem Standardisasi Nasional fSSNl

Tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras

dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan

pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standsir,



BADAN STANDARDISASI NASiONAL

-58-

pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi,

metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerja sama,

informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan serta pendidikan dan

pelatihan standardisasi.

Tanda kesesuaian

Tanda yang dibubuhkan pada suatu barang dan/atau jasa yang

menyatakan bahwa barang dan/atau jasa atau sistem (khusus pangan

organik) tersebut telah memenuhi persyaratan SNI tertentu atau sebagian

parameter SNI atau SNI dokumen teknis atau persyaratan lainnya yang

mengacu SNI dan ditetapkan oleh instansi teknis.

Tanda SNI

Tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang

menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

KERALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
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