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BADAN STANDARDISASI NAS ONAL 

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARD SASI NASIONAL 

NOM OR 2 TAHUN 2014 

TENTANG 

STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL T HUN 2015-2025 

Menimbang 

Mengingat 

, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

KEPALA BADAN STANDARDISASI 

a. bahwa perencanaan pro am dan perumusan 

kebijakan nasional di g standardisasi yang 

ada di berbagai sektor Ke enterianjLembaga dan 

pihak-pihak terkait lainny diperlukan satu acuan 

yang sarna; 

b. bahwa untuk memberik n acuan 

dalam perencanaan pro ram dan 

kebijakan nasional di bidang 

yang sarna 

perumusan 

standardisasi 

sebagaimana dimaksud p a huruf a, diperlukan 

strategi standardisasi nasi 

c. bahwa berdasarkan perti bangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf 

Peratur menetapkan 

Standardisasi 

Standardisasi Nasional Ta 

dan huruf b, perlu 

Kepala Badan 

ten tang Strategi 

I. Peraturan Pemerintah N or 102 Tahun 2000 

ten tang Standardisasi Nas onal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tah n 2000 Nomor 199 

Tambahan Lembaran Nega a Nomor 4020); 

2.Keputusan .... 



Menetapkan 
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2 . Keputusan Presiden Nom r 84 1M Tahun 2012 

tentang Pengangkatan Kepala Badan 

Standardisasi Nasiona1; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA BA AN STANDARDISASI 

NASIONAL TENTANO STRA EOI STANDARDISASI 

NASIONALTAHUN 2015-2025 

PasaI 1 

Menetapkan Strategi Standardisasi Nasional T un 2015-2025 sebagai 

acuan dalam penyusunan program dan kegiatan s andardisasi nasional. 

Pasal 2 

Strategi Standardisasi Nasional Tahun 20 5-2025 sebagaimana 

tercantum dalarn Lampiran Peraturan ini merup an satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal3 

Peraturan ini muIai berIaku sejak tanggaI ditetapk 

l:WtDIIrS_._ .. _ .... _. ___ ,' r ",-_ ......... _ 

Agar .. .. 
• ...... 



BADAN STANDARDISASI NASI NAL 

- 3-

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan in diundangkan dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Ind nesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Mei 2 14 

KEPALA BADAN STAN 

BAM BANG PRASETYA 

NASIONAL, 

LAMPIRAN. " . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan i i diundangkan dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik In onesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Mei 014 

KEPALA BADAN STAN ARDiSASI NASIONAL, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

BAM BANG PRASETYA 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

AMIR SYAMSUDIN 

BER!TA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 014 NOMOR 

LAMP1RAN . ... 

__ 1l_1(o-'. _____ ' ." .......... _ .... ___ 
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Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan i diundangkan dengan 

penempatannya dalam Serita Negara Republik In onesia. 

Ditetapkan di Jakar 

pada tanggal 

KEPALA BADAN STA ARDISASI NASIONAL, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

AMIR SYAMSUDIN 

BERlTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 014 NOMOR 

LAMP1RAN .... 
• 
~ 
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LAMPIRAN 1 

ONAL 

PERATURAN KEPALA BADAN STA DARDISASI NASIONAL, 

NOMOR 

TANGGAL 

2 Tahun 2014 

26 Mei 2014 

STRATEGI STANDARDISASI NASIONALT HUN 2015-2025 

I. 1 PENGANTAR 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Standardisasi di Indonesia diatur dalam Peratur Pemerintah RI Nomor 

102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang selanjutya disebut 

PP 102 Tahun 2000, yang mencakup Metrologi eknik (Slandar Nasional 

Satuan Ukuran dan Kalibrasi) , Standar, Pengu ·an, dan Mutu. Konsep 

tersebut mengacu pada konsep internasional ten tang Measurement, 

Standard, Testing and Quality Management (MSTQ) Infrastructure, 

sedangkan tujuan Standardisasi Nasional, sesua dengan PP 102 Tahun 

2000, adalah untuk: 

a) meningkatkan perlindungan kepada kon umen, pelaku usaha, 

tenaga kerja, dan masyarakat lainnya b ik untuk keselamatan. 

keamanan, kesehatan maupun peiestarian f ngsi lingkungan hidup; 

b) membantu kelancaran perdagangan; 

c) mewujudkan persaingan usaha yang sehat alam perdagangan. 

Saat ini, konsep MSTQ infrastructure telah me alami evolusi menjadi 

konsep National Quality Infrastructure (lnfrastrukt r Mutu Nasional) yang 

digunakan oleh berbagai negara dan organisas internasional sebagai 

infrastruktur dasar yang diperlukan dalam m astikan keselamatan, 

keamanan, kesehatan warga negara, dan kelest rian fungsi lingkungan 

hidup, serta peningkatan daya saing nasional d tengah pesatnya arus 

globalisasi. Oleh karena itu penetapan Sistem tandardisasi Nasional 

~~_&_0100_,".r __ ~-_._~, ____ _ 
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pada tahun 2011 , yang merupakan salah satu a anah dari PP 102 Tahun 

2000, telah disusun berdasarkan konsep lnfr struktur Mutu Nasional 

tersehut. 

Infrastruktur Mutu Nasional diharapkan m pu menjadi penopang 

sistem mutu di sebuah negara sehingga mamp berperan seeara efektif 

dalam melindungi kepentingan publik dan keles arian lingkungan hid up, 

dan di saat yang sarna mampu mendukung da a saing bangsa. Namun 

demikian, dalam menjalankan 2 (dua) peran u a terse but secara efektif, 

diperlukan strategi yang berbeda. Dalam hal I. . , kesalahan penerapan 

strategi dalam pemanfaatan infrastruktur mutu asional dapat berakibat 

tidak tercapainya tujuan dari peran infrastruktur utu nasional terse but. 

Pada dasamya, konsep perlindungan kepentinga publik dan lingkungan 

tersebut, yang mencakup perlindungan keam an , keselamatan, dan 

kesehatan segenap bangsa Indonesia, serta peles arian lingkungan hidup 

di wilayah tanah air Indonesia, merupakan kon ep yang selaras dengan 

kewajiban dasar pemerintah sesuai dengan ci -cita bangsa Indonesia 

yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undan -Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu segenap bangsa 

IndonesiaB dan ·seluruh tumpah darah Indo esia- . Dalam konteks 

globalisasi, pemerintah harus dapat menjamin bahwa seluruh produk 

yang beredar di wi1ayah tanah air tidak memb yakan segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Oleh karena itu, pengaturan yang dilakukan hen aknya memberlakukan 

persyaratan tertentu, yang ditetapkan dalam s 

Indonesia (SNI) sebagai persyaratan minimal ba 

dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ketentu 

seluruh pihak yang akan mengedarkan produ 

Indonesia. Karena sifatnya yang wajib, untuk 

tujuan terse but diperlukan kegiatan 

hukum yang efektif oleh Pemerintah. 

uah Standar Nasional 

produk tertentu untuk 

ini wajib dipatuhi oleh 

ya di seluruh wilayah 

emastikan tercapainya 

pasar dan penegakan 

"'~_'_"-~I" . __ •• ..... _ _ ...... __ ..... __ 
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Kewajiban Pemerintah, tentunya tidak be henti sampai dengan 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tum ah darah, tetapi harus 

mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indo sia selanjutnya, yaitu 

-memajukan kesejahteraan umum". Kesejahtera n, hanya dapat dicapai 

bila Pemerintah mampu menggerakkan eko Indonesia dengan 

memanfaatkan pasar domestik maupun pasar untuk memperoleh 

keuntungan ekonorni. Dalam hal ini, keuntun an ekonomi dari pasar 

domestik maupun pasar global hanya dapat dicapai apabila bangsa 

Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Oari udut pandang ekonomi, 

ukuran kesejahteraan adalah ProdUCI Domestic B 10 (PDB) dan Per-Capita 

Income (PCl), yang tentunya hanya dapat dicapai pabila bangsa Indonesia 

dapat meningkatkan produktivitas nasionalnya. 

Peningkatan produktivitas nasional dapat diuku dari penguasaan pasar 

domestik oleh produk nasional, yang secara prin ip dapat dicapai dengan 

peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan 

pasar dan kecintaan bangsa Indonesia untuk membeli produk dalam 

negeri. Sebagai syarat awal, tentunya seluruh pel usaha harus mampu 

memenuhi dan patuh terhadap persyaratan mi ·mal yang ditetapkan di 

dalam regulasi teknis terkait dengan produk ler entu. Namun demikian, 

produk nasional belum akan menjadi pilihan, apabila tidak memiliki 

karakteristik pembeda yang dapat digunakan sebagai justifikasi bagi 

konsumen untuk memilih produk domestik. 0 lam hal ini, diperlukan 

pengembangan standar (SNI) yang berisi persyara ·an karakteristik produk 

yang lebih disukai oleh konsumen pasar do stik, untuk kemudian 

diterapkan seeara sukareJa oleh pelaku usaha. Bila hal ini diimbangi 

dengan kecintaan bangsa Indonesia terhadap pro 

pasar domestik akan berkontribusi be 

kesejahteraan umum. 

Pada jaman kolonial, penguasaan wilayah sumbe 

uk dalam negeri, maka 

dalam peningkatan 

daya a lam merupakan 

sasaran untuk dikuasai sehingga dapat menjad sumber kesejahteraan 

ekonomi negara penjajah. Di era globalisa i, pasar dunia yang 

e: ____ ._q_.___ ' .... _rr r •• _ ...... _ _ ___ _ 
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berkembang tanpa batas dengan sendirinya m njadj pasar yang sangat 

besar bagi bangsa-bangsa yang produktif dan daya saing untuk dapat 

memperoieh penghasilan ekonomi yang tiada 

mengakses ke pasar global maka diperlukan k 

yang mampu memenuhi persyaratan minima 

negara-negara tujuan ekspor, dan 

atas pula. Untuk dapat 

ampuan pelaku usaha 

yang ditetapkan oleh 

u memenuhi harapan 

konsumen negara tujuan ekspor untuk me dapatkan karakteristik 

produk yang akan dibelinya. Dan sisi strategi perdagangan , akses ke 

pasar global memerlukan strategi menyerang dengan mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya tentang regulasi an keinginan konsumen 

negara ekspor, serta peningkatan kemampuan pelaku usaha nasional 

untuk memenuhi persyaratan tersebut. 

Kemampuan untuk memenuhi persyaratan ses pasar global, bila 

didukung oleh sistem inovasi nasional yang kuat ang didukung juga oleh 

"kecerdasan bangsa Indonesia", pada gilirannya akan membuat bangsa 

memiliki kemampuan untuk menghasiikan prod k-produk yang memiliki 

keunggulan kompetitif di pasar global, sehi a akan memperkuat 

pondasi ekonomi Indonesia yang diperlukan un k mewujudkan cita-cita 

bangsa Indonesia berikutnya, yaitu *ikut melaks akan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan. perdamaian aba i dan keadilan sosial-. 

Dengan demikian, standardisasi nasional memil· i peranan yang sangat 

penting untuk memastikan produk yang dapat melindungi keamanan, 

keselamatan dan kesehatan segenap bang a, dan melindungan 

kelestarian lingkungan di seluruh wilayah t nah air, serta untuk 

memastikan daya saing produk yang diperlu an untuk membentuk 

kepercayaan di pasar domestik maupun pas global. Standardisasi 

Nasional merupakan modal yang berharga dala melangkah ke depan 

untuk menyelenggarakan pembangunan nasio al secara menyeluruh, 

bertahap dan berkelanjutan di wilayah Indonesi berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo esia Tahun 1945. 

l-WCWW_'_ "_ '·_." • . _ _ , ____ _ ... -
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I. 2 PENO ERTIAN 

Strategi Standardisasi NasionaI 2015-2025 adaI dokumen perencanaan 

pembangunan nasional di hidang standard sasi yang merupakan 

penjabaran dari tujuan dilaksanakannya stan rdisasi nasional dalam 

bentuk visi, misi, arah, dan strategi standardisas nasional untuk masa 10 

tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2025. 

I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Strategi Standardisasi NasionaI 2015-2025 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan nasional periode 10 ( epuluh) tahun terhitung 

sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, ang ditetapkan dengan 

maksud untuk memberikan arah sekaJigus me adi acuan bagi seluruh 

komponen bangsa (pemerintah. masyarakat, 

melaksanakan kegiatan standarclisasi daI 

standardisasi nasional sehingga seluruh upay 

dunia usaha) daIam 

mewujudkan tujuan 

yang dilakukan oleh 

pelaku pembangunan tersebut bersifat sinergis, koordinatif. dan saling 

melengkapi satu dengan lainnya di daIam satu po a sikap dan pola tindak. 

I. 4 LANDASAN 

Landasan idiil Strategi Standardisasi NasiOl al 2015-2025 adaIah 

Pancasita dan landasan konstitusionaI adaIah Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan 

operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang

undangan yang berkaitan langsung dengan stand rdisasi nasional. 

I. 5 SISTEMATlKA 

Strategi Standardisasi NasionaI 2015-2025 dis sun daIam sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. 

Bab II Kondisi Umum. 
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Bab III Visi dan Misi Strategi Standardisasi Nasi nal 2015-2025 . 

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Strate . Standardisasi Nasional 

2015-2025. 

Bab V Penutup. 

L __ &_"'_" ___ ,,_II-.i •• __ ...... _ _.....-_ 



BADAN STANDARDISASI NA:~IOINAL 
- 10-

BAB II 

KONDISI UMUM 

2. 1 KONDISI SAAT INI 

lnfrastruktur Mutu Nasional Indonesia, yang dHl tLlr dalam PP 102 Tahun 

2000 tentang Standardisasi Nasional, Metrologi Teknis 

(PengeIoIaan Standar NasionaI Satuan dan Kalibrasi), Standar 

(SNI), Pengujian (yang diakreditasi dengan Iembaga 

inspeksi , lembaga sertifikasi, dan lembaga kesesuaian lainnya). 

serta didukung oleh Sistem Jaminan Nasional. merupakan 

infrastruktur nasional yang memfasilitasi terhadap mutu 

produk nasional. Hubungan aotara Sis tern Nasional di 

Indonesia dengan konsep internasional infrastruktur mutu dan 

organisasi internasional yang mengelola dan saling pengakuan 

infrastruktur mutu dapat digambarkan sebagai 

z 
w 
CI) 
:::;) 

C 
o 
DI:: 
A.. 

• 

lembaga 
serttflkosl 

t 

AKREDrTASI 

~KAN 

+ 
STANDARDISASI 

loborotortum; 
lembaga 
Inspeksl 

BSN) 

'" MEl.CLOGI; 
KAtle.ASI; 

BAHAN ACUAN 

Gambar 1 InfrastruktLtr mutu nasional dan ihtlbtll!larm)'. dengan 

organisasi internasional ter·kait 
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Untuk dapat memberikan sumbangsihnya dal 

bangsa Indonesia, Sistem Standardisasi N 

ONAL 

mewujudkan cita-cita 

tersebut hams 

direncanakan dan dilaksanakan selaras deng arah dan kebijakan 

nasional berdasarkan Rencana Pembangunan angka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan berd sarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2 05 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2 05-2025. 

Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 - 2025 adalah : 

Itlndonesia yang Mandiri, Maju, Adil an Makmur· 

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasi nal tersebut ditempuh 

melalui 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang nasional, yang 

mencakup: 

I . mewujudkan masyarakat berakhlak m 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsa 

2. mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 

bermoral, beretika, 

Pancasila; 

3. mewujudkan masyarakat demokratis berla daskan hukum; 

4. mewujudkan Indonesia aman, damai, dan 

5. mewujudkan pemerataan pembangunan da berkeadilan; 

6. mewujudkan Indonesia asri dan iestari; 

7. mewujudkan Indonesia menjadi negara k pulauan yang mandiri, 

maj u, kuat, dan berbasiskan kepentingan sionaJ; 

8. mewujudkan Indonesia berperan penting daJam pergaulan dunia 

internasional. 

DaJam konteks pembangunan ekonomi, pemeri tah Republik Indonesia, 

juga telah menetapkan Master Plan Percepatan an Perluasan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang mendorong ndekatan business no! 

as usual untuk mempercepat pertumbuhan ekon mi Indonesia yang akan 

menempa1kan Indonesia sebagai negara maju p da tahun 2025 dengan 

l: ___ ._OIoI _I~" ___ '~' __ ._1 .. _ ....... _ ...... __ 
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pendapatan per kapita yang berkisar antara 14.250 - USO 15.500 

dengan nilai total perekonomian berdasarkan pntd"et domestie bruto (POB) 

berkisar antara USD 4 ,0 - 4 ,5 triliun. U mewujudkan kondisi 

tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonorni riil 6,4% - 7,5% pada 

periode 2011 - 2014, dan sekitar 8,0% - 9,0% periode 2015 - 2025. 

Pertumbuhan ekonomi terse but akan oleh penurunan innasi 

dari sebesar 6,5% pada periode 2011-2014 3,0% pada 2025. 

Kombinasi pertumbuhan dan inflasi itu mencerminkan 

karakteristik negara maju. 

2045 

2025 .m;-UII) U .. - I7" .... 
"'obl Ie; 

- 7 . .... _ .."., .... _ • --2010 

-pc ', ... 

Su.,jb<,,, Perpres No. 32 tahun 2011 

Gambar 2 Aspirasi pencapaian Indonesia 

MP3EI 2011-2025 dikembangkan dengan "breakthrough" 

dengan semangat "not business as usual", aen"an penekanan pada: 

1. kolaborasi pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMO 

dan Swasta untuk mencapai visi nasional Indonesia 

2025; 
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2. swasta sebagai pemeran utama dan 

ekonomi; 

oeinum, dalam pembangunan 

3. pemerintah sebagai regulalor (meIakukan <jlere~~llasi), fasilitator dan 

katalisator (penyediaan infrastruktur, perrj1:,.,nian insentif fiskal dan 

non fiskall , 

dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan 3 elemen utama dalam 

22 (dua puluh dual kegiatan ekonomi utama, mencakup: 

I. mengembangkan potensi ekonomi di 6 (enam) koridor ekonomi 

Indonesia; 

2. meningkatkan konektivitas nasianal terintegrasi seeara lokal 

dan terhubung secara global; 

3. memperkua l kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk 

mendukung setiap program kegiatan utama di setiap 

koridor ekonomi. 

KESUmatera 

Gambar 3 Master Plan Percepatan dan 

(MP3EI) 2011-2025 

Malulw 

Ekonomi Indonesia 

Dalam konteks MP3EI, di setiap komoditas dal run 

utama tentunya akan memerlukan 

22 kegiatan ekonomi 

SNI; informasi tentang 

satuan ukuran, 

industri dan lembaga 

standar tujuan ekspor; dukungan standar 

kalibrasi, dan bahan acuan bersertifikat 
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penilaian kesesuaian sebagai penggerak; 

inspeksi, sertifIkasi, maupun 

membuktikan keunggulan karakteristik komodi s. 

Saat ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 7 

berbagai standar prod uk, sistem, 

kegiatan pengujian, 

kesesuaian untuk 

yang mencakup 

pengujian. 

Namun demikian, mayoritas SNI tersebut masi diterapkan oleh pelaku 

usaha atas dasar kewajiban yang diberikan leh pemerintah melalui 

regulasi teknis berbasis standar. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 261 

regulasi teknis berbasis SNI yang ditetapkan leh pemerintah dan 80 

diantaranya telah dinotifikasikan ke organisasi erdagangan dunia (WTO) 

dengan alasan perlindungan kepentingan publik 

Penerapan SNI tersebut didukung oleh sekita 1000 laboratorium, 25 

Jembaga inspeksi, dan 150 lembaga sertifikasi ang telah diakreditasi di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. Hasil uji, kalibrasi , dan sertifikasi 

oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakre ·tasi oleh KAN tersebut, 

pada saat ini telah diakui di tingkat region maupun internasional 

melalui peIjanjian saling pengakuan antara dengan badan-badan 

akreditasi negara lain, anggota Asia Pacific Accreditation 

Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Coop ation (PAC), Intemational 

Laboratory Accrediitation Cooperation dan International 

Acccreditation Forum (lAF). 

Pada tahun 2010, menjeJang implementasi ASE -China Free Trade Area 

(ACFTA), pemerintah Indonesia mendeklara ·kan Gerakan Nasional 

Penerapan SNI (GENAP SNI) , yang difokuskan ada pengaturan nasional 

melalui penerapan SNI melalui penetapan re lasi teknis berbasis SNI 

sebagai saran a penguatan pasar domestik deng n memperhatikan volume 

ekspor-impor Indonesia-China dan jenis-jenis roduk impor dari China 

yang berpotensi mempengaruhi pangsa pasar rod uk domestik di pasar 

nasional. Dengan memperhatikan perk mbangan regionalisasi 

perdagangan dalam implementasi ASEAN Econo ic Community (AEq 2015 

dan perkembangan peIjanjian pasar bebas ant a ASEAN dengan negara-
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negare lain, penguatan standardisasi tentuny perlu cliperkuat tidak 

hanya untuk bertahan di pasar dalam negeri, te pi sekaligus menyiapkan 

kekuatan untuk penetrasi pasar global. 

Dalam pengembangan standar nasional, Indone '8 telah menjadj anggota 

the International Organization for Standardiz tion (ISO), International 

Electrotechnical Committee (rEC), CODEX Alimen rius Commission (CAG). 

dan International Telecommunication Union (ITU). eanggotaan Indonesia di 

dalam organisasi pengembangan standar interns ional tersebut, tentunya 

harus dapat dimanfaatkan sebagai basis penge bangan SNI dan basis 

untuk memperoieh informasi tentang pengeml angan standardisasi di 

negara-negara lain. Perlu diperhatikan bahwa p 'sipasi dalam organisasi 

standardisasi intemasional tersebut perlu sehingga 

Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan ya untuk mendukung 

ekonomi nasional, serta perkembangan kese akatan standar dalarn 

kelompok-kelompok perjanjian perdagangan regi nal, seperti ASEAN dan 

APEC. 

Oi dalarn pengelolaan teknis ilmiah Standar sional Satuan Ukuran 

(SNSU), Indonesia telah menjadi anggota Con ntion du Metre, telah 

berpartisipasi dalam Committe Interational des oids et Mesures (ClPM) 

Multilateral Recognition Arrangement, dan teIah memperoleh pengakuan 

terhadap 140 kemampuan teknis pengelolaan d 

diakui di seluruh dunia serta dipublikasikan di 

pengukuran dunia, Appendix C 

(www.bipm.org/kcdb/apendixC) . Narnun demiki 

140 kemampuan teknis pengelolaan dan disemin 

dapat memfasilitasi kebutuhan bahan aeuan b 

diperlukan bagi Indonesia yang bertumpu pad 

pertanian. 

diseminasi SNSU yang 

a1arn basis data acuan 

of CIPM MRA 

, pengakuan terhadap 

i SNSU terse but, belum 

rsertifikat, yang sangat 

industri pangan dan 

Untuk memastikan erektivitas dukungan sisle standardisasi nasional 

terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, diperlukan penguatan 

infrastruktur standardisasi nasional dengan mem erhatikan: 

. 
...-- ~ 
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1. kesesuaian antara SNI yang dikembangka dengan potensi industri 

dan ekonomi nasional; 

2. penyebaran informasi ten tang regulasi t knis dan negara tujuan 

ekspor untuk memfasilitasi ekspor komodi unggulan nasional; 

3. kesesuaian antara penyebaran lokasi dan I ngkup lembaga pertilaian 

kesesuaian dengan lokasi basis produksi moditas dalam 6 (enam) 

koridor ekonomi Indonesia; 

4. kesesuaian pengembangan kemampuan t knis pengelolaan SNSU 

dengan kebutuhan basis pengukuran u tuk industri unggulan 

dalam 22 (duapuluh dual kegiatan ekonom utama. 

Kesesuaian antara pengembangan infrastruktu mutu nasional dengan 

pengembangan 22 kegiatan ekonomi utama di (enam) koridor ekonomi 

Indonesia tersebut diharapkan akan mening atkan efisiensi proses 

produksi dan pertilaian mutu komoditas unggula pendukung percepatan 

pembangunan ekonomi Indonesia. 

2 . 2 TANTANGAN YANG DIHADAPI 

Perkembangan globalisasi ekonomi membawa peluang dan sekaligus 

tantangan bagi semua bangsa. Peluang untuk emperoleh keuntungan 

ekonorrti dari pasar yang sangat luas di seluruh unia hanya akan dapat 

dimanraatkan oleh bangsa yang memiliki daya 'ng tinggi. Sebaliknya 

bangsa yang tidak mampu meningkatkan day saingnya hanya akan 

menjadi korban dan tidak memperoleh keun ngan apapun, karena 

ketidakmampuannya untuk melindungi masyar at, lingkungan hidup, 

serta pasarnya, dari serbuan arus barang dan jas dan negara lain. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang 

besar dan memiliki wilayah teritorial yang luas Kondisi tersebut pada 

dasarnya menjadikan Indonesia memiliki pelu menjadi basis 

produksi bagi komoditi global, dan sebaliknya ju menjadi potensi pasar 

bagi komoditi negara-negara lain. Oleh karen itu di era globalisasi, 

Indonesia harus mampu melindungi masyarakat, ingkungan hid up, pasar 

. 
~ 
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domestik, dan sekaligus memanfaatkan poten jumlah penduduk serta 

luas wilayahnya untuk membangun basis prod ksi komoditi yang dapat 

mendominasi pasar regional maupun global. 

Tabun 2015, merupakan ujian pertama bagi In nesia untuk menghadapi 

regionaiisasi ekonomi ASEAN dengan akan imulainya irnplementasi 

ASEAN Economic Community (AEq . Seperti ki ketahui bersama, bahwa 

untuk memposisikan ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, 

para pemimpin ASEAN telah menyepakati peng mbangan ASEAN plus one 

FTAs dengan negara-negara yang be menjadi partner 

perkembangan ekonomi ASEAN. 

Sejarah menunjukkan bahwa, Indonesia erupakan salah satu 

pemrakarsa utarna pendirian ASEAN pad tahun 1967. Dalam 

perkembangannya, untuk mengantisipasi perk mbangan ekonomi global , 

maka diawali pada bulan Desember 1997, di Kuala Lumpur, para 

pemimpin ASEAN memutuskan untuk menc ptakan kawasan ASEAN 

sebagai kawasan yang stabil, sejahtera dan b rdaya saing tinggi, serta 

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sos sial ekonomi sebagai visi 

ASEAN 2020. Untuk mewujudkan visi ASEAN 2020 tersebut, pada Bali 

Summit, Oktober 2003, disepakati untuk ewujudkan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN sebagai tujuan dari integra ekonomi regional ( Bali 

Concord II ) pada tahun 2020. Disamping i ,disepakati pula bahwa 

ASEAN Security Community dan ASEAN Socio

sarna dengan ASEAN Economic Community me 

Community. Kemudian dalam ASEAN Summit 

eehu, Filipina, para pemimpin 

pencapaian Masyarakat ASEAN pada tahun 

pemimin ASEAN tentang Masyarakat ASEAN 

sebagai ASEAN Charter pada tanggal 20 Novem 

Sampai dengan saat ini, ASEAN telah mera 

perdagangan bebas dengan Australia dan N 

Jepang, dan Korea. Perlu dipahami bahwa 

tural Community bersama

jadi 3 (tiga) pilar ASEAN 

ke-12, Januari 2007, di 

at untuk mempercepat 

2015. Kesepakatan para 

ni kemudian dirumuskan 

r 2007. 

(lima) perjanjian 

Zealand, China, India, 

A tersebut bukan ITA 

. 
(:WCIIrI_,_oc.~'. __ ._1 ._1' '" ... - -r----- ~ 
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bilateral antara Indonesia dengan negara part er, tetapi antara ASEAN 

dengan negara partner. Oleh karena itu untuk apat bernegosiasi dengan 

negara partner tersebut, diperlukan posisi In cnesia yang kuat dalam 

Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga Indon ia dapat mempengaruhi 

keputusan-keputusan ASEAN dalam menetap an aturan perdagangan 

bebas A SEAN plus one FTAs terse but. 

Dengan mempertimbangkan bahwa perjanjian perdagangan bebas yang 

dikembangkan oleh para pemimpin ASEAN, m nggunakan basis ASEAN 

sebagai sebuah masyarakat ekonomi dengan asis produksi dan pasar 

tunggal, sudah selayaknya penguatan posis Indonesia dalam AEC 

menjadi langkah strategis utama bagi Ind nesia, yang selanjutnya 

melangkah ke arah pasar global dengan melet,,*kan AEC sebagai pondasi 

penguatan ekonomi bangsa. Seperti kita keta UI bersarna bahwa AEC 

merupakan salah satu pilar dari ASEAN Com unity yang dicita-citakan 

oleh para pemimpin ASEAN, untuk menjadi ke atan baru dunia. 

Untuk mewujudkan ASEAN sebagai basis pro pasar tunggal , 

AEC akan dibangun sebagai kawasan deng a1iran barang, aliran 

investasi, dan a1iran modal secara bebas yang diduirung dengan 

kesetaraan pembangunan ekonom_i. dan pen rangan kemiskinan dan 

kesenjangan sosio-ekonomi. Realisasi AEC te sebut diharapkan dapal 

membangun ASEAN sebagai sebuah alians ekonomi dunia untuk 

mengimbangi a1iansi regionalisasi perdagangan lainnya, seperti European 

Community (EG), North American Free Trade rea (NAFTA), yang pada 

dasarnya dibentuk sebagai a1iansi regional den an tujuan untuk bekerja 

sarna memperoleh keuntungan dari pasar globa 

AEC disusun oleh 4 (empat) pilar utama, yang t rdiri dari: 

1. pasar tunggal dan basis produksi; 

2. kawasan ekonomi yang berdaya saing tin 

3. kawasan dengan pertumbuhan ekonomi y 

4. kawasan yang sepenuhnya terintegrasi de 

I· , 
ng seimbang; dan 

gan ekonomi global. 

~ ___ . _ .. _ • • - p' __ e n ...... _-+_ ... _~...,..,.._ 
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Untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tu al dan basis produksi, 

disepakati 5 (lima) elemen inti, yaitu: (I) aliran barang secara bebas; (2) 

aliran jasa secara bebas; (3) ali ran investasi sec ra bebas; (4) aliran modal 

secara bebas; dan (5) aliran tenaga kerja kom ten secara bebas, dan 2 

(dua) komponen penting, yang terdiri dari : 

1. sektor prioritas integrasi ASEAN yaitu: (I) produk berbasis agro, (2) 

transportasi udara, (3) otomotif, (4) e-A EAN, (5) elektronika, (6) 

perikanan, (7) pelayanan kesehatan, (8) roduk berbasis karet, (9) 

tekstil dan pakaian, (10) pariwisata, (11) roduk berbasis kayu dan 

(12) logistik dan kemudian ditambah de gan inisiatif baru 2011 -

2015 yang terdiri dari Rencana Stra gis Pariwisata, Strategi 

Industri Dtomotif, dan MRA Peralatan Tele omunikasi; 

2. sektor makanan, pertanian dan kehutan 

OaJam perkembangannya, negara-negara partn r per:JanJlan pasar bebas 

bilateral maupun multilateral ASEAN memand g ASEAN dengan jumlah 

penduduk dan tingkat ekonominya sebagai 

potensial, sehingga negara-negara tersebut ju 

dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan p 

tersebut. 

tensi pasar yang cukup 

menyiapkan diri untuk 

sar bebas dengan ASEAN 

Dalam realisasi sebuah pasar tunggal, pada da arnya pelaku utama yang 

dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ek 

adalah para pelaku usaha dan masyaraka 

sedangkan pemerintah seharusnya dapat me 

Hal tersebut sepertinya disadari benar oleh 

negara. sehingga mendasari 

maupun booklet bagi pelaku usaha dan 

nomi dan sebuah negara 

di negara itu sendiri, 

silitasinya secara efektif. 

beberapa 

menerbitkan informasi 

syaraka t dalam rangka 

memanfaatkan peIjanjian pasar bebas. Hal ters but terlihat dari beberapa 

publikasi yang diterbitkan 

ASEAN , antara lain: 

armer peIjanjian bebas 

£WCRS~'_""_IO"._= ln 'P e __ " _____ -+ _____ _ 
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I. Export to member CDuntries oj the ASEAN a d Australia - Certification 

and Trade Facilitation, yang dipublik sikan oleh pemerintah 

Selandia Baru; 

2. Guide Jor Exporting to ASEAN Countries, ang dipublikasikan oleh 

Pemerintah Negara Bagian Victoria, Austral a; 

3. an ASEAN+6 Economic Partnership: Sig icant, Task and Export 

Market Jor Japan, yang dipubJikasikan oleh merintah Jepang; 

4. US Agricultural Export Potential to SEAN Countries, yang 

dipubJikasikan oleh Pemerintah Amerika S ikat; 

dan masih banyak publikasi lainnya yang dituj an untuk memberikan 

penjelasan tentang prosedur, baik administra maupun teknis yang 

diperlukan untuk rnasuk ke pasar ASEAN. 

Posisi standar dan kesesuaian (standards and CD iformance) sebagai salah 

satu pilar utama dalam AEC menjadi tantang n terbesar yang harus 

dihadapi oleh sistem standardisasi nasional Ind nesia. Common Rules oj 

Standards and ConJormance, yang merupakan sa h satu dari pilar utama 

yang diperlukan untuk dapal mewujudkan alir barang secara bebas di 

pasar ASEAN, harus digunakan pengembangan 

Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indon memenuhi 

kewajibannya untuk melindungi kepentingan lingkungan 

ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk rsaing dengan aliansi 

ekonomi regional lainnya. Hal tersebut mengin t Indonesia memegang 

peranan dan memiliki potensi untuk memperole manfaat dan sekaligus 

potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan 

basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk luas wilayahnya. 

Kurangnya kesadaran terhadap potensi yang dim liki dan tantangan yang 

dihadapi dari perkembangan globalisasi dan re 'onalisasi perdagangan 

tampak dari beberapa kondisi, antara lain: 

1. kurangnya kesadaran pelaku usaha ter adap standar, hal ini 

tampak dari mayoritas standar diterapk sebagai konsekuensi 

I.WCWS_._ IIo_ ' ___ ... __ 'C'.- ..... - '4""-"'--
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kepatuhan terhadap regulasi dalam be tuk penetapan regulasi 

teknis oleh pemerintah; 

2 . kurangnya kesadaran dan 

pentingnya standar untuk 

kepercay an konsumen tentang 

melindung kepentingannya, yang 

tampak dan mayoritas konsumen memi 

(bagi yang mampu) dan karena harga 

mampu); 

3 . kurang tepatnya kebijakan Pemerintah 

hal ini tampak dari titik berat pro 

dilakukan melalui pemberlakuan SNI 

h stan dar karen a merek 

urah (bagi yang kurang 

alarn penerapan standar, 

am penerapan standar 

ecara wajib dan belurn 

mencakup pemberian informasi dan inse tif kepada pelaku usaha 

untuk dapat memanfaatkan pasar yang lebih besar, padahal SNI 

hanya dapat diberlakukan secara wajib d gan a1asan perlindungan 

kepentingan publik dan lingkungan, sert hanya berlaku di wilayah 

teritorial Repub/ik Indonesia; 

4. kurangnya program pembinaan mendorong penerapan 

standar seeara sukarela bagi pelaku us menumbuhkan 

kesadaraan memproduksi barang yang bermutu sesuai dengan 

keinginan pelanggan; 

5. lemahnya penegakan hukum bagi pela usaha yang melanggar 

ketentuan praktek penerapan standar, hingga dapat merugikan 

pelaku usaha yang sungguh-sungguh tela menerapkan standar. 

Dalam beberapa hal, terdapat bukti kurang efektifnya pemberlakuan 

regulasi teknis berbasis standar untuk men apai tujuannya. Sebagai 

contoh, dalam kasus lampu swa-ballast, pem erlakuan reguIasi teknis 

yang mewajibkan penerapan SNI lampu swa- allast sejak tahun 2001 

yang diharapkan dapat mengurangi impor dan memperbesar basis 

produksi lampu swa-ballast di Indonesia, terny ta tidak dapat memenuhi 

harapan tersebut. Dalam hal ini data stati tik menunjukkan terjadi 

peningkatan impor lampu swa-ballast secara k nsisten sejak tahun 2001 

sampai dengan tahun 2012 . 

1-___ ._ 111 _ ". I I I ..... -, ("---.--1----- . 
~ 
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Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional di In nesia, Juga menghadapi 

tantangan yang sangat besar untuk dapa memfasilitasi ekonomi 

Indonesia dalam AEC. Dari sudut pandan kecukupan peraturan 

perundang-undangan, hampir seluruh negar anggota ASEAN telah 

memiliki pengaturan terkait dengan Infrastru r Mutu Nasional. Sebagai 

contoh, Vietnam yang sebelumnya memiliki po si di belakang Indonesia. 

sejak tahun 2004 telah memiliki Standardizati n Law dan Measurement 

Law yang kemudian memayungi kegiatan s ndardisasi. pengelolaan 

standar nasional satuan ukuran, dan penilaian esesuaian di Vietnam. 

Demikian pula, dari sudut pandang kecukup infrastruktur, beberapa 

negara yang sebelumnya eli belakang lndone ia maka pada saat ini 

menunjukkan kemajuan dalam hal komitmen penyediaan infrastruktur 

mutu. Sebagai contoh, Thailand yang seeara revolusioner membentuk 

lembaga pengelola teknis ilmiah standar nasi nal satuan ukuran yang 

terpadu dan mencakup segala aspek pengu 

industri dalam sebuah lembaga the National 

Thailand (NIMT); Filipina yang baru saJa 

Metrology Laboratory of Phillipine; serta Vietn 

ran untuk mendukung 

nstitute of Measurement, 

engembangkan National 

yang juga membangun 

Vietnam Metrology Institute sebagai sebuah inst tusi dengan tugas utama 

mengeioia standar nasional satuan ukuran melakukan riset dan 

pengembangan pengukuran, serta kan diseminasi ilmu 

pengukuran . 

Perkembangan peraturan perundang-undang dan infrastruktur mutu 

nasional negara-negara anggota ASEAN yang s belumnya berada dalam 

kelompok di bawah Indonesia tersebul, su ah selayaknya menjadi 

perhatian bersama untuk dapat memper t sistem standardisasi 

nasional yang saat ini berbasis pada PP 102 T un 2000 untuk menjadi 

infrastruktur mutu yang terkuat di ASEAN, sehi gga sistem standardisasi 

nasional yang terdiri dari standar. pengelolaan standar nasional satuan 

ukuran. dan penilaian kesesuruan d.i Indonesia mampu menjawab segala 

.... ---
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tantangan yang dihadapi dari perkembangan gl balisasi dan regionalisasi 

perdagangan, serta perkembangan ilmu penget uan dan teknologi. 

2. 3 PELUANG STANOARDISASI NASIONAL 

Globalisasi dan regionalisasi perdagangan. se agaimana dijelaskan di 

atas, merupakan tantangan yang harus dijawab leh sistem standardisasi 

nasional. Oi sisi lain, hal tersebut juga mem wa peluang yang dapat 

climanraatkan untuk mendukung peneapaian si pembangunan jangka 

panjang nasional 2015-2025. Perbandingan da Gross Domestic Product 

(GOP) masing-masing negara-negara ASEAN, G P total seluruh anggota 

ASEAN, dan potensi jumla h total GOP yang d hasilkan oleh perjanjian 

perdagangan bebas antara ASEAN dengan eberapa negara partner 

menunjukkan bahwa seeara ekonomi, perjan ian perdagangan bebas 

tersebut membuka peluang bagi Indonesia un k memanraatkan pasar 

yang Iebih besar biIa mampu memanraatk n potensi-potensi yang 

dimilikinya. 

Tabel 1 Gross Domestic Product negara SEAN tahun 2009 

Popu"tlon COP COP 
(million) (curTimt US$, ilion) (PPP, bUllon) 

Brune{ DaNSNlam ••• , ... 202 

Combodia ,.7 e., 21.' ......... 2212 5144 .. " 
lao PDR 82 52 132 ...... ,.,. 27.0 , .. e 3837 

Myo- .e2 
PNlippilIeI &03 16&.9 317 1 

Sing.~ IS 18U! "" .. 
Thailand 8" 280.7 SHIO 
VIIIt NIIm 882 &0.7 240.1 
AS .... 574.5 "'.e 2,657.2 
PRe 1,325.8 328.2 7,803.2 

J.~n 127.1 110&.3 • . 354.6 
Kor .... Rep 01 48.8 &29.' 1,358.0 

ASEAN-PRC ITA 1.9002 766.' 10.670 .• 

ASEAN-Jlpen FTA. 702.2 3'" 7.0217 
ASEAN-Republic of Kor.. FTA 6231 36&.' 4 ,025.2 

ASEAN+3 FT .... 2.0165 , ,603.5 18,283 0 

ASEAN '" A5.-.un 01 Soo..O..sI ~ NIIIIIn5. fT" . hot ... __ '*11 GOP· IjiI1IU __ IIfQducI: 
IMt POR • IMt P«opMs o.rnocnuc: ~. P99 ,. ~ ~ PRe • ~s ~ cI 

"""" &ourc. WCIf1II Ooro ........ i.~ lndalOn "'*- daUIbn,.ICICCiH5«I22..1rou11ry 0) 

1!. ___ ._Kl_O\~-__ "_~$_' $ .... ___ . ............. __ 
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Kebutuhan akan pentingnya infrastruktur mu ~ nasional sebagai salah 

satu pendukung utama ekonomi nasional. ~apat dilihat pula dari 

kontribusi terbesar ekspor Indonesia yang saat 'pi diperoleh dan industri, 

dengan nilai kontribusi sekitar 60% dari tot ~ nilai ekspor nasionaJ. 

Ekspor hasil industri rnutlak rnemerlukan dukl ngan infrastruktur mutu 

nasional. khususnya terkait pernbuktian pern' nuhan persyaratan yang 

disepakati di kawasan paser tunggal, dan p' syaratan negara tujuan 

ekspor d i luar kawasan pasar tunggal. 

Kemampuan Infrastruktur Mutu Nasional ur tuk dapat memfasilitasi 

industri nasional menembus pasar regional mau pun global menjadi faktor 

penting dalam peningkatan industri nasiona l. a1am sektor industri, 10 

kontribusi terbesar diberikan oleh kelornpok h sil industri sebagaimana 

dinyatakan dalam tabel berikut. 

Tabel 2 Data ekspor Indonesia tah n 2007-2011 

(dalam US$) 

SeklOr 2007 2008 2009 2010 2011 (%) 

· MIGAS 22.0~6:.567·fF§: 22, 126,274.3125 19.018.296.911 28.039.599.534 41.477.035.636 20,38 

l.Minyak 

r<enlah 9.226.036.450 12.418.743.646 7.820.256.578 10.402.867.668 13.828.677.857 6,80 

.Hasil 

~inyak 2.878.751.078 3.547.001.209 2.262.327.715 3.967.277. 194 4.776.854 .837 2,35 

· Gas 9.983.780.348 13.160.529.500 8.935.712.618 13.669.454.672 22.87 1.502.942 11,24 

I.NON 

MIGAS 92.012.322.875 107.894.150.047 97.491.729,17Q 1129.739.503.936 162.QI2,584,42:4 = 
I .Pcnanian 3.657.784 .654 4 .584.576.85 1 4.352.754 .3 18 5.00 1.899.002 5.165.793.669 2.54 

· Industr1 76.460.827.880 88.393.495.928 73.435.840.877 98.015.076.416 122. 188.727. 150 60,04 

• Tambang 11.884.904 .6 19 14.906. 165. 178 19.692.338.644 26.712.581.107 34.652.027.382 17,03 

· Lainnya 8.805.722 9 .9 12.090 10.795.331 9.947.411 13.036.223 0,0 1 

roTAL 114. 100.890 .75 1 137.020.424.402 116.5 10.026.081 157.779. 103.470 203.496.620.060 100,00 

. 
~ 
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Tabel3 Data ekspor 10 sektor industri t lliun 2007-201 1 

(dalam US$) 

Ke)ompok 
2007 2008 2009 2010 20 11 1%1 

Hasillndustri 

l. PengoJahan 

Kelapa/KeJ 10.361 .901.077 16.104.663.849 12.924.892.234 I .253.751.946 23.179.189.217 18,97 

apa Sawit 

2. Pengolahan 
6.307.078.667 7.751.089.539 5.020.188.664 .522.622.737 14.540.361. 167 11 .90 """', 

3. Tekslil 9.790.097.037 10. 116.346.372 9.245.131.849 I .205.515.350 13.234.016.875 10,83 

4 . 8esi Baja, 

Mesin-
8.989.4 17.392 10.942.504.762 8.701.120.873 I .840 .032. 116 13.191 .710.376 10.80 

mesin dan 

Otomotif 

5. Elektronika 6.973.6 15.868 7.677.048.360 7.899.592.376 .254.562.524 9.536. 135.7 12 7,80 

6. Pengolahan 

Tembaga, 6.1 44 .869.624 5.654.641.020 4.241.502.488 .5OS.973.111 7.500.962.497 6,14 

Timah dU. 

7. I{jrnia 
4.562.315.320 3.821.506.074 3.168.301.075 .577 .664.111 6 . 119.906.261 5.01 

Dasar 

8. Pulp dan 
4.440.493.8 18 5.219.621.885 4.272.376.637 ,708.164.342 5 .769.378.283 4.72 

Kens. 

9. Makanan 

dan 2.515.635. 181 3.202.403.226 2.569.307.2 10 .2 19.558.339 4.505.240.017 3,69 

Minuma n 

10.Pengolahan 
4.475.306.742 4.200.212.367 3.441.452.072 .280.345.672 4.474.988.094 3,66 

Kayu 

Dalam konteks AEC , kegiatan penilaian kesesu ~Ian menjadi pintu bagi 

komoditas industri untuk dapat diedarkan seear bebas di pasar ASEAN. 

Hal tersebut dinyatakan dalam ASEAN Pre mework Agreement on 

Multilateral Recognition Arrangement yang elah diratifikasi oleh 

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002 ten tang 

Pengesahan Asean Framework on Mutual R cognition Arrangements 

. 
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(Perjanjian Kerangka ASEAN tentang Penga an Saling Pengakuan) . 

Dalam hal ini ASEAN sebagai pasar tun dan basis produksi 

memerlukan 4 (empat) pilar utama, yang terdiri d I: 

I. persyaratan esensial umum tentang keselamatan produk 

(essential general products safety require ents); 

2. ketentuan umum ten tang standar dan esesuaian (common rules 

of standards and conformance); 

3. peraturan perundangan yang harmon is ( armonized legislation); 

4. saling pengakuan terhadap prod uk yan diedarkan secara legal 

(mutual recognition of legally marketed pr ducts). 

untuk dapat mewujukan aliran barang yang am dan berkualitas secara 

bebas tii kawasan ASEAN, peningkatan industri erbasis produksi ASEAN, 

dan peningkatan daya salng industri berbasis produksi ASEAN dalam 

pasar global. 

Pada tahun 2012, Sekretariat ASEAN mel kan evaluasi tentang 

pencapaian road map menuju Masyarakat Ek omi ASEAN 2015, dan 

sebagai hasil dari evaluasi tersebut menunjukan terdapat beberapa target 

phase II (2010-2012) untuk beberapa selttor p ioritas terintegrasi yang 

belum dicapai dalam ruang lingkup Standar d 

yaitu: 

1. finalisasi MRA untuk prepared food stuff. 

2. fmalisasi MRA untuk automotive; 

3. finalisasi ASEAN Medical Devices Directive; 

Penilaian Kesesuaian. 

4. pengesahan ASEAN Regulatory Framewor on Traditional Medicine 

and Health Supplement and transpose into ationallegislation; 

5. harmonisasi ASEAN Harmonized Electricity and Electronic Equipment 

Regulatory Regime to the listed standard and to complete agreed 

conformity assessment procedure for r gulated Electricity and 

Electronic Equ ipment. 

Lw«lI'tfS_ ._1II ��H�JD1 . __ .... _____ _ ----
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Bila diperhatikan, beberapa komoditi di dal 12 sektor prioritas 

terintegrasi ASEAN merupakan komoditi ungg Ian nasional, sehingga 

apabUa Indonesia marnpu meningkatkan produ ivitas industri unggulan 

nasional tersebut maka pada dasamya Indon ia akan dapat menjadi 

basis produksi terbesar di pasar ASEAN . Posis Indonesia yang kuat di 

dalam AEC terse but, selanjutnya dapat digunaka sebagai basis kekuatan 

daya saing Indonesia dalam APEC ITA (2020) 

kekuatan ekonomi terbesar di dunia. 

Dalam hal ini. Infrastruktur Mutu Nasional ndonesia yang saat ini 

direalisasikan dalam bentuk Sistem Standardisa i Nasional, yang telah: (i) 

berpartisipasi aktif dalam kerjasama stand isasi intemasional; (ii) 

mencapai saling pengakuan sistem akredita i dan sistem penilaian 

kesesuaian di tingkat regional maupun inte nasional sesuai dengan 

prasyarat dalam AEC; dan (iii) memperoleh ngakuan internasional 

terhadap kompetensi pengeJoJaan dan diseminas standar nasional satuan 

ukuran dalam saling pengakuan kompetensi I mbaga pengelola teknis 

ilmiah standar nasional satuan ukuran; mem akan modal dasar yang 

seharusnya secara terus menerus diperkuat ntuk dapat mendukung 

penguatan ekonomi bangsa dengan memanf atkan pelJanJ.an pasar 

tunggal regional, yang akan dimuJai dari AE pada tahun 2015 dan 

kemudian APEC ITA pada tahun 2020. Keberha ilan sistem standardisasi 

nasional untuk memrasilitasi perjanjian pasar ggal utama pada periode 

2015-2025 tersebut akan menjadi basis bagi peningkatan daya saing 

bangsa untuk mencapai visi pembangunan jang a panjang nasional 2025. 

2.4 KONDISI YANG DlHARAPKAN 

Pengembangan Sistem Standardisasi Nasional 015 - 2025 diharapkan 

mampu memanfaatkan kekuatan yang di iliki dalam menjawab 

tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan pe uang yang dimiliki untuk 

berkontribusi dalam pencapruan tujuan nasional dan tujuan 

pembangunan jangka panjang nasional 2025 Selaras dengan tujuan 

LWIDIIra_._ ... _l .... _.l __ 1 --.----1. 
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nasional bangsa Indonesia yang teIah disepaka dalam Undang-Undang 

Dasar Negara RepubJik Indonesia tahun 1 5 , diharapkan sistem 

standardisasi nasional mampu memberikan ukungan seeara erektir 

dalam meIindungi segenap bangsa Indonesia da seIuruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, encerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut meIaksanakan ketertiban yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadiIan so ial. 

Untuk melindungi segenap bangsa dan seIuruh umpah darah Indonesia, 

SNI diharapkan mampu menjadi dasar bagi p aturan yang ditetapkan 

oIeh pemerintah untuk mencegah masukny produk-produk asing 

bermutu rendah yang dapat membahayakan kes hatan, keseIamatan, dan 

keamanan bangsa, serta keIestarian Iingkungan hidup Indonesia. 8angsa 

Indonesia merasa aman dengan membeli produ -produk bertanda SNI di 

pasar, dan lingkungan hidup dapat dijaga keIestariannya dengan 

penerapan SNI prod uk, proses maupun yang berorientasi pada 

keIestarian Jingkungan hid up. Di sisi sen nasional juga tidak 

sulit untuk mendapatkan sarana penguji dan sertifikasi yang 

diperlukan untuk membuktikan bahwa produkn a memenuhi persyaratan 

SNI yang diberIakukan secara wajib oIeh Pemeri 

SeteIah kebutuhan dasar bangsa Indonesia u memperoIeh produk 

yang aman bagi dirinya dan lingkungannya te nuhi, SNI diharapkan 

dapat menjadi faklor pasar yang meIandasi p lihan masyarakat dalam 

membeli produk di pasar domestik. OIeh karen itu, disamping SNI yang 

berisi persyaratan minimal dari produk yang apat diedarkan di pasar 

nasional, diperlukan pengembangan SNI yang risi karakteristik mutu 

spesifik sesuai dengan kebutuhan bangsa Indo esia. Diharapkan setelah 

dapat berkontribusi pada kebutuhan dasar ke manan, keseha tan, dan 

keselamatan serta keIestarian lingkungan hidup, SNI mampu 

berkontribusi seeara nyata dalam memajuk kesejahteraan bangsa 

Indonesia. Mengingat potensi pasar domestik yang sangat besar, SNI 

memiliki potensi untuk berkontribusi daIam pen amanan pasar domestik. 

1. ___ '_ICa~'''''''._. • __ , ", __ -.-_ 
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Produsen nasional yang menerapkan SNI a sukarela diharapkan 

dapat memperoleh keuntungan ekonomi pasar domestik bila 

masyarakat percaya bahwa prod uk bertanda S lebih dapat memenuhi 

kebutuhannya dibandingkan dengan produk yan tidak bertanda SNI atau 

produk asing yang beredar di pasar nasional. 

Meskipun potensi pasar domestik sangat be ar, kemajuan ekonomi 

bangsa, tentunya harus terus berkembang den memanfaatkan pasar 

regional maupun pasar global yang tidak berb tas. Disamping mampu 

memenuhi SNI yang diberlakukan wajib, ser yang memberikan 

karaktenstik mutu spesifik bangsa Indonesia diterapkan secara 

sukarela. produsen nasional diharapkan juga m pu memenuhi standar-

standar regional, intemasional, maupun 

Negara tujuan ekspor. sehingga produk 

ekspansi ke pasar global untuk mencapai pert mbuhan ekonomi yang 

lebih tinggi. 

Dengan kemampuan prod uk nasional untuk me ominasi pasar domestik 

dan melakukan ekspansi ke pasar global, d pertumbuhan 

ekonomi nasional yang tinggi dapat berk ntribusi nyata dalam 

memajukan kesejahteraan umum melaJui p ningkatan claya samg 

nasional berbasis penguatan perekonomian estik dengan orientasi 

global, sebagaimana dinyatakan dalam salah s tu tujuan nasional dan 

tujuan pembangunan jangka panjang nasio I 2025. Untuk dapat 

memberikan kontribusinya, infrastruktur nasional perlu 

dikembangkan dengan strategi menyerang untu memenuhi persyaratan-

persyaratan pasar global dan diimbangi deng penguatan kapasitas 

produsen nasional, serta kecintaan masyarakat produk. dalarn 

negeri dan pemahaman masyarakat ten tang mu 

Ketersediaan infrastruktur mutu nasional . khus snya lembaga penilaian 

kesesuaian perlu dikembangkan merata di se ruh wilayah tanah air 

dengan ruang lingkup yang sesuai dengan pro uk unggulan di wilayah 

tertentu, serungga biaya yang diperlukan ole pelaku usaha untuk 

1. __ ._110_.... ' p' F, -vr __ ~.~. __ , __ 
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membuktikan kesesuaian produknya dengan p rsyaratan SNI maupun 

persyaratan akses pasar global dapat ditek serendah mungkin. 

Oemikian pula, UKM / lKM yang selama ini t rbukti mampu menjadi 

tulang punggung perekonomian nasional dala 

krisis perlu secara berkelanjutan didukung se 

menghadapi berbagai 

ingga UKM/lKM justru 

tidak menjadi korban dari kebijakan standardis si yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Di dalam pengembangan sistem standardi si nasional, tentunya 

diperlukan penguatan kompetensi SOM di bi ang standardisasi, baik 

melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengh dapi perang ekonomi di 

pasar global yang dalam banyak hal memanfaa an sistem standardisasi 

sebagai senjata. 

Kontribusi sistem standardisasi nasional terhad p perekonomian bangsa 

tentunya tidak berhenti hanya pada perannya sebagai pengatur pasar 

maupun a1at penetrasi pasar, namun lebih j uh dari itu diharapkan 

mampu memberikan peranan secara efektif pa a tahap awal penelitian 

dan pengembangan untuk menghasilkan 

lnformasi tentang SNI maupun standar dan 

diharapkan dapat diperoleh dengan mudah 0 

acuan dalam perancangan kegiatan peneli 

Strategi yang tepat untuk memanfaatkan stand 

maupun inovasi. 

lasi teknis negara lain 

para peneliti sebagai 

n yang dilakukannya. 

dan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual seeara sinergis diharapkan mam menghasilkan invensi 

maupun inovasi nasional yang dapat dit rima oleh pasar dan 

dimanfaatkan aleh dunia industri untuk keunggulan 

kompetitif dari produk yang dihasilkan. 

Sistem standardisasi nasional. dalam konteks pembangunan nasional, 

hanyaJah satu sistem diantara berbagai siste yang diperlukan. Sistem 

standardisasi nasional diharapkan mampu b sinergi dengan berbagai 

sistem dan sektor pembangunan nasional lainn a untuk secara bersama

sarna berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

E. ___ ._ I100_ .. ~' ___ ._r ..... - -1-----
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BAB III 

VISI OAN MISI STANDARDISASI NASIO L 2015 - 2025 

Bila dihubungkan dengan peran mutu di ra globalisasi, tujuan 

standardisasi nasional yang ditetapkan dala Peraturan Pemerintah 

Nomor 102 Tahun 2002 tentang Standa 1saS1 Nasional dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) komponen strate 

I. peningkatan kualitas hidup bangsa mel i perlindungan kepada 

konsurnen, pelaku usaha, tenaga kerja, an masyarakat lainnya, 

baik untuk keselamatan, keamanan, keseh tan maupun pelestarian 

fungsi lingkungan hid up; dan 

2. peningkatan daya ssing melalui penciptaa persaingan usaha yang 

sehat (di pasar dalam negeri) dalam perda angan, serta membantu 

kelancaran perdagangan (bagi produk na ional) untuk menembus 

pasar regional atau internasional. 

Dengan memperhatikan tantangan yang ak dihadapi oleh bangsa 

Indonesia dalam periode 2015-2025, kompone strategis standardisasi 

nasional di atas dapat digunakan sebagai basis perumusan visi 

standardisasi nasional 2015-2025, yaitu: 

• mewujudkan sistem standardisasi nasional y ng mampu mendu/rung 

peningkatan daya saing dan /rualitas hidu bangsa Indonesia" 

Dalam konteks produktivitas ekonomi bangsa, indikator pertama daya 

saing bangsa dapat ditunjukkan oleh kemampu produk nasional untuk 

menjadj tuan rumah di negeri sendiri. Dalam h 1 ini, produk nasional di 

pasar domestik dipercaya oleh segenap bangsa ndonesia sebagal pilihan 

dalam pemenuhan kebutuhan hidupny sehari-hari karena 

karakteristiknya yang bermutu. Setelah mamp menjadi tuan rumah di 

negeri sendiri, produktivitas ekonomi n sicnal tentunya perlu 

ditingkatkan dengan memperluas pasar bagi prod uk nasional dengan 
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memanfaatkan per:JanJlan ekonomi regional dan pasar bebas yang akan 

semakin meluas pada periode 2015-2025. 

Kemampuan produk nasional untuk menjadi tua rumah di negeri sendiri 

dan mengakses pasar yang lebih luas dalam p sar bebas regional dan 

global, tentunya tida k akan dapat dipertahan an bila tidak didukung 

dengan sistem inovasi yang kuat, sehingga nilai ambah terhadap produk 

nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutaI dengan memperhatikan 

perkembangan mutu yang diharapkan oleh se enap bangsa Indonesia, 

persyaratan regulasi teknis, serta harapan k nsumen negara tujuan 

ekspor. Tanpa kemampuan untuk berinovasi. posisi produk nasional 

sebagai tuan rumah di negeri sendjri dan kebe terimaannya mengakses 

pasar global, tidak akan dapat dipertahankan ke rlanjutannya. 

Peningkatan kualitas prod uk, tentunya berpot si meningkatkan harga 

ekonomis produk. Kehadiran produk lain de gan mutu yang setara, 

dengan harga yang lebih murah tentunya da pat menggerus pasar produk 

yang memiliki harga yang lebih tinggi. Ole karena itu diperlukan 

kemampuan untuk melakukan peningkatan fisiensi proses produksi 

secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas prod k yang didukung dengan 

peningkatan elisiensi proses produksi yang ber 

akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi roduk nasional, baik d.i 

pasar domestik maupun pasar global. Prod uk g memiliki keunggulan 

kompetitif adalah produk-produk yang selalu m mpu meningkatkan nilai 

tambah bagi konsumen dan dengan harg' yang lebih ekonomis 

dibandingkan produk lain dengan mutu yang sel a . 

Perekonornian nasional yang meningkat, te akan membawa 

peningkatan kesejahteraan bagi bangsa Indone a. Denga n meningkatnya 

kesejahteraan, kualitas kehidupan bangsa Indo esia tentunya akan terus 

meningkat dan lebih mudah. Namun demikian, dalam konteks konsumsi 

masyarakat maka pemerintah harus emastikan keamanan, 

keselamatan, dan kesehatan segenap bangsa donesia sebagai kualitas 

minimal. Kualitas minimal yang harus diberi an oleh pemerintah atas 
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semua produk yang dikonsumsi ateh bangsa 1 donesia terse but harus 

didukung dengan jaminan kelestarian lingkung hidup. Setelah jaminan 

kualitas hidup minimal tersebut dipenuhi, d n daya saing ekonomi 

nasional terus meningkat, maka kualitas hidu bangsa Indonesia akan 

mengalami peningkatan seeara berkelanjutan sesuai dengan tingkat 

ekonominya. 

Untuk mewujudkan dUkungan terhadap pen! gkatan daya saing dan 

kualitas hidup bangsa, peran standardisasi nasi nal dapat dituangkan ke 

dalam 5 (lima) misi standardisasi nasional, yang encakup: 

1. mewujudkan sis tern standardisasi nasi untuk melindungi 

keselamatan l keamanan, dan keseh masyarakal serta 

kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan mewujudkan 

perlindungan kepada segenap bangsa Ind nesia melalui penetapan 

persyaratan SNI sebagai regulasi teknis leh kementerian leknis, 

sehingga untuk produk yang telah diregul si terse but hanya produk 

yang telah memenuhi regulasi teknis berb sis SNI tersebutlah yang 

dapat beredar di wilayah Republik Indone ia, baik produk nasional 

maupun produk impor. 

2. mewujudkan sistem standardisasi naslo at untuk meningkatkan 

kepercayaan terhadap produk nasional i pasar domestik yaitu 

dengan mewujudkan kemampuan prod nasional untuk menjadi 

tuan rumah di negeri sendiri, melalui intaan terhadap prod uk 

nasional yang dapat diawali dengan in siatif pemerintah untuk 

memilih produk nasional dalam proses p gadaan barang dan jasa 

pemerintah, meningkatkan pengembang SNI yang bersifat spesiftl<: 

sesuai dengan karakter bangsa sehingga bangsa 

Indonesia merasa lebih cocok menggunak n prod uk yang memenuhi 

SNI terse but dan pelaku usaha yang telah menerapkan SNI 

memperoleh keuntungan dari pasar dom stik, serta didukung oleh 

peningkatan integritas tanda SNI da peningkatan kecintaan 

masyarakat terhadap prod uk bertanda SN . 

. 
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3. mewujudkan sistem standardisasi nasiona untuk membuka akses 

produk nasionaJ ke pasar global yai dengan mewujudkan 

perluasan pasar un tuk mendukung pro uktivitas bangsa yang 

diharapkan terus meningkat dengan manfaatkan perjanjian 

ekonomi regional dan pasar bebas yang ak n semakin meluas pada 

periode 2015-2025, melalui fasilitasi ak es produk nasionaJ ke 

pasar tujuan ekspor terse but. 

4. mewujudkan sistem standardisasi nasiona sebagai platform sistem 

inovasi nasional yaitu dengan mewujud 

kuat, sehingga nilai tambah terhadap 

sistem inovasi yang 

nasional dapat 

ditingkatkan seeara berkelanjutan 

perkembangan mutu yang diharapkan oleh 

memperhatikan 

segena p bangsa 

Indonesia, persyaratan regulasi teknis, s rta harapan konsumen 

negara tujuan ekspor. 

5. mewujudkan sistem standardisasi nasio untuk meningkatkan 

keunggulan kompetitif produk nasional y "tu dengan mewujudkan 

peningkatan kuaJitas prod uk sehingga rpotensi meningkatkan 

harga ekonomis produk yang diduku peningkatan 

efisiensi proses produksi yang berkelanju an, yang pada akhimya 

akan menciptakan keunggulan kompetiti. bagi prod uk nasional, 

baik eli pasar domestik maupun pasar glob 1. 

", ____ ""_1 ___ ' " .. _1' ,,=- .... - .................. -
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BABIV 

TUJUAN , SASARAN, ARAH , DAN P IORlTAS 

STRATEGI STANDARISASI NAS ONAL 

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBA GAN STANDARDISASI 

NASIONAL 2015-2025 

Sejalan dengan dasar hukum penetapan stan ardisasi nasianal serta 

tantangan yang dihadapi serta memp rtimbangkan rencana 

pembangunan jangka panjang nasional 2015-20 5 dan MP3EI 2011-2025 

yang menjadi basis pernbangunan ekonomi I donesia sampai 

tahun 2025, tujuan Standardisasi Nasio aI 2015-2025 

dengan 

adalah 

"'mewujudkan sistem standardisasi nasianal u tuk meningkatkan daya 

saing dan kualitas hidup bangsa". 

Sebagai ukuran tercapainya tujuan standardi i nasional dalam kurun 

waktu 10 tahun mendatang, pengembangan s dardisasi nasional 2015-

2025 diarahkan untuk mencapai sasaran pok k untuk masing-masing 

tujuan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya sistem standardi.sasi nasi untuk melindungi 

kelestarian keselamatan, keamanan. dan kesehatan rna yarakat serta 

lingkungan hidup, yang ditandai oleh hal-hal rikut: 

a. tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menetapkan 

b. 

c . 

persyaratan minimal bagi prod uk, prose J sistem maupun aspek 

lain yang berpotensi membahayakan kes lamatan, keamanan dan 

kesehatan masyarakat serta kelestarian Ii gkungan hidup; 

diterapkannya good regulatory practice dalam regulasi teknis 

berbasis SNI dengan skema yang te at dan didukung oleh 

pengawasan dan penegakan hukum yang dil dan konsisten; 

tersedianya lembaga penilaian keses aian yang terdiri dari 

iaboratorium, lembaga inspeksi, dan mbaga sertifikasi untuk 

memfasilitasi prod uk , proses, sistem aupun aspek lain yang 

. 
~ 
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dihasilkan oleh pelaku usaha nasio al untuk memenuhi 

persyaratan regulasi teknis berbasis SNI; 

d. termanfaatkannya saling pengakuan reg naJ dan internasional 

antar lembaga badan akreditasi dan Jembaga penilaian 

kesesuaian untuk mencegah masukny produk impor yang 

berpotensi membahayakan keselamatan, k amanan , dan kesehatan 

masyarakat serta kelestarian lingkungan hi up; 

e. tersedianya Standar Nasional Satuan Uku (SNSU), bahan aeuan 

bersertifikat, dan laboratorium kalibrasi un k mendukung kegiatan 

produksi dan kegiatan penilaian kesesuaia yang diperlukan untuk 

penerapan reguJasi teknis berbasis SNI; 

r. meningkatnya kesadaran pelaku usaha regulasi 

teknis berbasis SNI dan kesadaran ko sumen untuk memilih 

produk bertanda SNI untuk rnenjamin kes lamatan, keamanan dan 

kesehatannya serta menjaga kelestarian li 

g. tersedianya insentif pemerintah bagi pel 

untuk memenuhi persyaratan regulasi te 

2. Terwujudnya sistem standardisasi nasion 

kepereayaan terhadap prod uk nasional d 

ditandai oleh hal-hal berikut: 

kungan hidupnya; 

usaha, khususnya UKM 

is berbasis SNI. 

untuk meningkatkan 

pasar domestik, yang 

a. tersedianya SNI yang menetapkan persyar tan minimal prod uk yang 

akan dibeli oleh pemerintah melalui pros s pengadaan barang dan 

jasa pemerintah, baik pemerintah pu at maupun pemerintah 

daerah; 

b. tersedianya SNJ yang menetapkan pers aratan mutu tambahan 

yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai dasar pemilihan 

produk berdasarkan keinginan dan kebu han konsurnen di pasar 

domestik; 

c. tersedianya Jembaga penilaian yang terdiri dari 

laboratorium, lembaga inspeksi dan lem ga sertifikasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasi al untuk membuktikan 

[; ____ ,,_~ ___ +-__ I p= __ ..... _ -+ _____ _ 



d. 

BAD STANDARDISASI NAS ONAL 
- 37-

pemenuhan persy atan pengadaan bar 

berbasis SNI, dan membuktikan kesesu 

berisi persyara 

konsumen nasion 

mutu tambahan 

g dan jasa pemerintah 

terhadap SNI yang 

g dikehendaki oleh 

Nasional Satuan Ukuran, bahan acuan 

bersertifikat, dan I boratorium kalibrasi u tuk mendukung pelaku 

usaha dan lembag penilaian kesesuaian alam rangka penerapan 

SNI seeara sukarel ; 

e. diterapkannya SNI seeara konsisten sebag i persyaratan pengadaan 

barang dan jasa pe erintah; 

r. meningkatnya ke daran pelaku usaha untuk secara sukarela 

ang berisi persyarat mutu tambahan yang menerapkan SNI 

dikehendaki oleh 

kesadaraan dan 

bertanda SNI. 

onsumen di pasar nas anal, dan meningkatnya 

epercayaan masyaraka terhadap mutu produk 

3. Terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses 

produk nasional ke p sar global, yang ditand . oleh hal-ha l berikut: 

8. tersedianya info asi mengenai reguJasi teknis berbasis standar, 

standar nasional, tandar internasional, n standar regional yang 

digunakan sebag 1 persyaratan produk i negara-negara tujuan 

ekspor komoditas nggulan nasional; 

h. tersedianya penilaian 

iaboratorium, Ie aga inspeksi dan 

ruang lingkup y ng sesual dengan 

berbasis standar, standar intemasion 

standar nasional 

negara-negara tuj an ekspor komoditas 

an yang terdiri dan 

baga sertilikasi dengan 

yaratan regulasi teknis 

standar regional dan 

persyaratan produk di 

c. tersedianya Stan ar Nasional Satuan Ukuran, bahan aeuan 

bersertiftkat, dan laboratorium kalibra i yang diperlukan oleh 

produsen dan I mbaga penilaian kes suaian nasional untuk 

1Il __ .t._~ ___ +-.. _, ,. __ ... _-j 
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memenuhi persya atan produk di negar -negara tujuan ekspor 

komoditas unggula nasional; 

d. termanfaatkannya aling pengakuan regia maupun intemasional 

e. 

antar lembaga pen' aian kesesuaian maup n antar badan akreditasi 

untuk memfasilita keberterimaan produk nasional di negara atau 

kawasan tujuan ek por komoditi unggulan asiona1; 

terhadap 

nasional, 

ekspor komoditas 

aman produsen korn ditas unggulan nasional 

n regulasi teknis 

in temasional dan 

basis standar, standar 

tandar regional, yang 

i negara-negara tujuan 

4. Terwujudnya sistem sebagai platform sistem 

inovasi nasion ai, yan ditandai oleh hal-hal b rikut: 

a. meningkatnya pe 

dan pengembang 

ahaman peneliti dan Ie 

terhadap SNI, stand 

baga-Iembaga penelitian 

nasional negara lain, 

standar regional, an standar intemasion I yang berisi persyaratan 

produk yang telah diterima dengan baik pasar nasional, regional 

maupun internasi nal; 

b. meningkatnya pe ggunaan SNI, standa nasional negara lain, 

standar regional, an standar internasion 1 yang berisi persyaratan 

produk yang telah diterima dengan baik . pasar na sional, regional 

maupun intemasi nal, sebagai dasar ka akteristik produk untuk 

rnernfasilitasi korn rsialisasi hasil inovasi; 

c. rneningkatnya pe ggunaan SNI. stand nasional negara lain, 

d. 

standar regional, an standar internasion I, yang berisi persyaratan 

produk yang tel diterima dengan baik i pasar nasional, regional 

rnaupun intemasi dalam proses penelitian 

untuk menghasilk n inovasi pada produk 

sejenis yang dapa dite.rirna lebih baik oleh pasar; 

anfaatan hasil-hasil novasi nasional sebagai 

u realisasi produk ole pelaku usaha; 

L __ . _"'_., __ + ___ ,' _____ -j __ ...-_ 



BAD STANDARDISASI NAS ONAL 
- 39-

e. tersedianya lemb ga penilaian kesesu 'an yang terdi.ri dan 
laboratorium, tern ga inspeksi, dan labo atanum sertifikasi yang 

memiliki ruang Ii gkup untuk melakuk n penilaian kesesuaian 

terhadap hasil-h sil movasl nasional untuk memfasilitasi 

komersiaHsasi ata pemanfaatan lainnya; 

f. tersedianya Stan Nasional Satuan bahan aeuan 

bersertiftkat, dan 

oleh produsen 

boratorium kalibrasi y g dapat dimanfaatkan 

an lembaga kesesuaian untuk 

memroduksi atau enilai kesesuaian hasH asi! inovasi; 

g. meningkatnya per n proses penelitian dan pengembangan nasional 

untuk menghasilk inovasi yang dapat igunakan sebagai basis 

pengembangan SN , Standar Nasional Satu n Ukuran, bahan acuan 

bersertifikat, pro es, sistem, produk baru sejalan dengan 

perkembangan te ologi dan kebutuhan p angku kepentingan. 

5. TeIWUjudnya sistem standardisasi nasion 

keunggulan kompetit f produk nasional, y 

berikut: 

a. meningkatnya k mampuan pelaku 

menghasilkan pr uk-produk yang memi . 

untuk meningkatkan 

g ditandai oleh hal-hal 

nasional untuk 

keunggulan kompetitif 

di pasar domesti maupun pasar glob dibandingkan dengan 

produk-produk nis yang dihasilkan 01 h negara atau kawasan 

tainnya; 

b. meningkatnya in ' iatif pelaku usaha 

pengembangan NI untuk membe' 

karakteristik yan memberikan keun 

asional dalam proses 

masukan tentang 

Ian kompetitif produk 

nasional untuk d pat digunakan sebagai bagian dan persyaratan 

SNI untuk komodi as unggulan nasional; 

c. meningkatnya pelaku terhadap proses 

standardisasi, ilaian kesesuaian dan etroiogi sehingga dapat 

menerapkannya s cara internal sebagai tandar perusahaan yang 

mampu memen . persyaratan berbag' regulasi teknis, SN1, 

l. ___ "_"' ___ +"_' F1 •• ------jr-_____ _ 
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standar intemasio al, standar negara lain ujuan ekspor komoditas 

unggulan nasional dalam 1 (satu) proses produksi dan penilaian 

kesesuaian; 

d. tersedianya lemb ga penilaian kesesu "an yang terdiri dari 

laboratorium, lern aga inspeksi, dan labo atarium sertifikasi yang 

memiliki untuk penilaian kesesuaian 

terhadap nasional berdas rkan SNI yang memuat 

persyaratan tamb an yang memberik keunggulan kompetitif 

prod uk nasional b "k di pasar nasional rna pun pasar global; 

e. tersedianya SNSU bahan acuan berse fikat, dan laboratorium 

kalibrasi yang da at dimanfaatkan oleh produsen dan lembaga 

penilaian kesesuai untuk memproduksi atau menilai kesesuaian 

hasil produk-pro uk nasional berdasar an SNI yang memuat 

persyaratan tamb an yang memberik keunggulan kompetitif 

produk nasional b ·k di pasar nasional ma pun pasar global; 

4 . 2 ARAH PENGEMBAN AN STRANDARD1SASI AS10NAL 2015-2025 

4 .2. 1 Mewujudkan 

keselamatan I 

m standardisasi nasi 

anan, dan keseh 

untuk melindungi 

masyarakat serta 

Secara urnum, f gsi standardisasi untu melindungi kepentingan 

publik dan lingku gan diimplementasika melalui regulasi teknis 

berbasis standar 0 eh Pemerintah. Ketentu n ten tang regulasi teknis 

berbasis standar, secara intemasional iatur dalam Perjanjian 

Organisasi Perd gangan Dunia g Hambatan Teknis 

Perdagangan (Wo ld Trade Organization Agreement on Techincal 

Barrier to Trade), dengan harapan pem rlakuan standar secara 

wajib ini tidak 

globalisasi perda 

ngganggu arus ali ran barang dan jasa dalam 

gan. Di Indonesia, egulasi teknis berbasis 

bentuk emberlakuan SNI secara 

wajib oleh instans.· teknis. 
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Meskipun diatur s a ketat di dalam per jian internasional dan 

regional, fungsi sta dardisasi untuk melin ungi kepentingan publik 

dan lingkungan s ringkali digunakan s agai hambatan teknis 

perdagangan tersel bung oleh berbagai n ara untuk memberikan 

proteksi terhadap pelaku ekonomi nasio aloya. ApabUa standar 

telalh digunakan se agai aeuan persyarat dari regulasi teknis oleh 

negara tertentu, aka produk yang tida memenuhi persyaratan 

standar tersebut ti ak dapat diedarkan at u digunakan di seluruh 

wilayalh negara ersebut. Dalam per embangannya, seluruh 

perjanjian terkait dengan regionalisasi rdagangan dan pasar 

bebas selalu mem iki ketentuan regulasi teknis berbasis standar 

sebagai persyara bagi produk yang akan diedarkan atau 

digunakan di dal wilayalhnya. 

Pada umumnya, n ara maju atau wilayah konomi regional negara

negara maju berha il menggunakan strate . regulasi teknis berbasis 

standar untuk kep ntingan proteksi pasar isamping tujuan utama 

perlindungan pub k dan lingkungan. P erapan regulasi teknis 

berbasis standar di negara maju ters but seringkali menjadj 

hambatan bagi ne ra sedang berkemban untuk dapal mengakses 

pasar negara atau vilayah negara ekonomi regional tersebut. Di sisi 

lain, pemberlakua regulasi teknis berb sis standar di negara

negara sedang ber embang seringkali just menjadi bumerang bagi 

pelaku usaha nasi nal. 

berlakuan SNI ajib, evaluasi integritas 

tanda SNI oleh B menunjukkan balhwa kontribusi SNI terhadap 

perlindungan publ k dan lingkungan rna ih belum efektif dengan 

masih ditemukan a produk bertanda S I yang tidak memenuhi 

persyaratan SNI. 

impor yang terus 

nya cliberlakukan 

penggunaan strate 

emikian pula, masih 

eningkat untuk jenis 

seeara wajib. Hal I 

pemberlakuan SNI se 

terdapat keeenderungan 

oduk tertentu yang SNI

I menunjukkan bahwa 

ara wajib sebagai piranti 

..... -
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peningkatan daya aing produk nasional 

belurn efektif. 

pasar domestik juga 

Namun demikian, p rlindungan kepentinga publik dan lingkungan 

merupakan kewaji an dasar negara kepa a masyarakatnya, oleh 

karena itu sist standardisasi na ional hams mampu 

memfasilitasi keb tuhan Pemerintah y g diperlukan untuk 

menjalankan fung i terse but dalam be tuk SNI dan piranti 

penerapannya, Ka SN secara wajib bersifat 

mengikat dan ber! sarna bagi prod uk asional maupun impor, 

maka diperlukan rtimbangan dan strat gi yang tepat sehingga 

ketentuan tersebut 'dak memiliki implikasi negatif terhadap pelaku 

usaha nasional. pe lindungan kepentingan 

publik dan ling ngan memerlukan 

bergantung dari ontribusi pelaku 

pertumbuhan ekon mi nasional. 

Standardisasi tent nya belurn da pat 

ekonomi nasional elalui peningkatan da 

kegiatan 

kepentingan publi 

konteks utama d 

baru ditujuk 

dan lingkungan, 

pemberlakuan SN 

tentunya 

terhadap 

mberikan keuntungan 

saing prod uk, apabila 

untuk perlindungan 

terse but mengingat 

wajib adalah untuk 

pencapaian tujuan • meningkatkan perlindu gan kepada konsumen, 

pelaku usaha, ten ga kelja, dan masya, kat lainnya baik untuk 

k.eselamatan, kea anan, kesehatan rna un pelestanan fungsi 

lingkungan hidup", Tanda SNI pada prod k yang menjadi obyek 

pemberlakuan SNI ecara wajib belurn men ambarkan keunggulan 

kompetitif mutu pr duk nasionaJ yang dap t memacu pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Oleh karena itu, fo s kegiatan pada tahap ini pada dasarnya dapat 

dikaitkan dengan ncapaian tatanan Mas arakat Ekonomi ASEAN 

sebagai eleme n uta a dari ASEAN Frame rk Agreement on Mutual 

Recognition Arrang met 1 998 yang telah di tifikasi oleh Pemerintah 

L __ .. _110 ___ -+ .. _ , 07._ .... _ .,..""' __ 
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melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tah n 2002, dengan elemen 

utama sebagai be . 

1. sebagai dasar e entia I general products 

safety requirem ts untuk setiap sektor rioritas; 

2. sedur penilaian kesesu 'an untuk memastikan 

3. 

kesesuaian den essential general pro ucts safety requirements 

untuk setiap se 

barang dan ja 

ASEAN. 

lasi teknis sebagai ersyaratan legal untuk 

yang dapat bergerak cara bebas di kawasan 

4.2.2 Mewujudkan siste standardisasi nasIon I untuk meningkatkan 

kepercayaan terha p produk nasional di p sar domestik 

Standardisasi b dapat memberikan k untungan bagi pelaku 

ekonomi nasional seeara efektir, bila pemenuhan terhadap 

persyaratan SNI te ah menjadi dasar bagi masyarakat secara luas 

untuk memilih pro uk dan/atau jasa yan memiliki nilai tambah 

untuk memenuhi ebutuhan masyarakat. Kegiatan standardisasi 

nasional dalam k nteks ini bukan han a untuk memfasilitasi 

kebutuhan pemeri dalam melindungi k pentingan warga negara 

dan lingkungan, tet pi juga untuk memberi an kepercayaan kepada 

masyarakat bahw produk dan/atau jasa yang memenuhi 

persyaratan SNI m miliki nilai tambah b' dibandingkan dengan 

produk dan/atau j yang tidak memenuh persyaratan SNI. 

Bila masyarakat m miliki kepercayaan y g tinggi bahwa produk 

dan/atau jasa nas onal yang memenuhi ryaratan SNI tersebut 

memiliki nilai masyarakat, pelaku 

usaha nasional an ekonomi yang pada 

gilirannya akan me dorong pertumbuhan e onomi nasional. Karena 

sifatnya untuk me berikan nilai tambah bagi produk nasional, 

maka peran standa disasi dalam konteks ningkatan kepercayaan 

.. __ "_IIo..,at\_--i"_-' -~---__ _ ....--
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pasar tidak dapat dilakukan melalui pe berlakuan SNI secara 

wajib, tetapi lebih emerlukan promosi d edukasi kepada pelaku 

usaha tentang keu tungan untuk menerap an SNI seeara sukarela, 

serta keuntungan agi masyarakat apabil memilih produk yang 

memenuhi persyar SNI. 

Oleh karen a itu, di kawasan ekonomi regl nal negara-negara maJu 

dilakukan pembed an tanda antara prod yang baru memenuhi 

persyaratan minim m untuk perlindungan publik dan lingkungan 

hidup berdasar kesesuaiannya d ngan standar yang 

diberlakukan sec wajib atau menjadi acuan reguJasi teknis, 

dengan tanda untu produk yang memiliki ilai tambah. 

Sebagai ilustrasi, s luruh produk yang tel memenuhi European 

Union (EU) Directi yang mengacu pad a E ropean Norm (EN) yang 

memuat persyara keselamatan dan pele tarian lingkungan hidup 

untuk diedarkan d pasar Un; Eropa di dai dengan "CE mark", 

sedangkan untuk k perluan pasar domesti negaranya sendiri yang 

terikat daiam Uni Eropa maka negara-n 

Eropa memiHki tan 

British Standard ( S) mark, dan tanda 

ara maju anggota Uni 

an Standard (GS) mark, 

asional lainnya untuk 

memberikan infor asi bahwa produk ters but memiliki kelebihan 

dibandingkan deng produk yang hanya b rtanda CEo 

Tanda nasionai ter ebut bersifat sukarela, karena seluruh anggota 

Uni Eropa tidak d at melarang produk b rtanda CE untuk dapat 

diedarkan di wila ahnya. Namun demik an, mengingat standar 

dikembangkan den an tepat untuk memb rikan nilai tam bah dan 

didukung dengan kesadaran masyar yang tinggi akan 

keuntungan dari ilai tam bah yang dibe an, maka keberadaan 

tanda nasionai seb gai tambahan terhadap tanda CE menjadi dasar 

pitman masyarakat alam memenuhi kebu hannya. 

Indonesia adalah egara dengan pasar t rbesar di ASEAN, dan 

apabila AEC berl secara efektif pada un 2015, Pemerintah 

...--
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Indonesia akan t 'kat dengan perjanji n untuk tidak da pat 

melarang peredaran produk yang telah me enuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh AS AN. Dalam kondisi t sebut, Indonesia tidak 

akan dapat mem roleh keuntungan d ri AEC apa bila pasar 

Indonesia kemudi dibanjiri oleh produ yang dihasilkan oleh 

basis produksi di n ara ASEAN lainnya. 

OIeh karena itu di rlukan strategi penera an SNI secara sukarela 

terhadap produk n sional. Penerapan SNI ecara sukarela dengan 

strategi yang tepat disamping memberik keuntungan ekonomi 

terhadap pelaku us a nasion ai, diharapk juga dapat memancing 

investasi pelaku saha global untuk mengembangkan basis 

produksi di Indon sia. Pengembangan ba is produksi ASEAN di 

wilayah Indonesia entunya dapat memb ka tambahan lapangan 

kerja serta berkon busi terhadap ekonomi asianal. 

4 .2 .3 Mewujudkan standarisasi nasional untuk membuka akses 

asar global 

Jumlah pendud Indonesia yang bes r membuat negeri ini 

memiliki potensi p sar domestik yang san at besar. Dalam hal ini, 

di dalam konteks C maka jumlah pend uk Indonesia mencapai 

uduk seluruh negara nggota ASEAN. Kondisi 

ini menyebabkan bulnya pendapat bah" pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dapat . capai hanya dengan memanfaatkan volume 

perdagangan 

menyatakan 

stik. Demikian pula anyak 

pelJanJlan perd gangan 

pendapat 

global 

yang 

yang 

memposisikan 8ta dardisasi sebagai salah satu pilar utama justru 

merugikan posisi I donesia. karena bany 

pasar Indonesia se agai negara tujuan eks 

Kenyataan yang m nunjukkan besarnya 

negara yang mengincar 

mya . 

tensi pasar domestik ini 

menyebabkan sam ai saat ini strategi st ndardisasi di Indonesia 

lebih bersirat defe sif. Titik berat kegia standardisasi nasiana! 

L--_.-~-"--"'i---' "._ ...... - t-...... '--
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masih fokus pada mberlakuan SNI secar wajib yang diharapkan 

selain dapat me capai tujuan untuk melindungi 

kepentingan publik dan lingkungan juga lapat berfungsi sebagai 

hambatan teknis rdagangan secara terse bung. Strategi defensif 

ini, mungkin mem rlukan evaluasi, paling tidak bila kita melihat 

pada pertumbuhan China sebagai raksasa ekonomi dunia saat ini 

yang justru dicapai engan strategi of ens if, eskipun China sebagai 

negara dengan pen uduk terbesar di duni memiliki potensi pasar 

domestik yang jau lebih besar dan Indone ·ia. 

Dalam konteks pas si Indonesia sebagai an ota ASEAN, meskipun 

jumlah penduduk ndonesia hampir 50% dan jumlah penduduk 

ASEAN tetapi Gr 55 Domestic Product (GDP) Indonesia baru 

mencapai 30% d GDP total ASEAN. Ole karena itu dan sudut 

pandang korelasi tara G D P dengan 

sebenamya terdap t potensi ekonomi y 

mampu menjadi n gara pengekspor ut 

ASEAN lainnya. 

olume ekonomi pasar, 

g besar bila Indonesia 

a bagi anggota-anggota 

Demikian pula dal konteks ASEAN-Chin ITA, total GDP ASEAN-

China mencapai Ie ih dan 10 kali GDP I donesia, dengan jumlah 

penduduk China s kitar 6 kali jumlah pen uduk Indonesia. Kondisi 

at besar bagi Indonesia 

A, ASEAN-India ITA, 

ASEAN-Korea-Jap ITA, da n ASEAN-Aust alia-New Zealand ITA. 

Dengan kesepaka n penghapusan tarif lin as barang antar negara

negara anggota A terse but, maka sta dardisasi menjadi pilar 

utama untuk dapa menembus pasar ITA regional maupun global. 

Strategi untuk en em bus pasar globa dengan standardisasi 

tentunya berbeda engan strategi untuk melindungi kepentingan 

publik dan lingk ngan, ma upun strate . untuk meningkatkan 

kepercayaan pa domesuk. Untuk da at memfasilitasi akses 

produk nasional d pasar global diperluk strategi standardisasi 

L _____ &_~_,. __ + .. _, ","'_ .... _,.-....... , __ 
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nasional yang aktif rti yang dilakukan oleh 

pemerintah China engan membeli SNI d 

ASEAN lainnya un k jenis produk China y 

di ASEAN . 

standar negara-negara 

g potensial dipasarkan 

Penerapan SNI a sukarela seeara lua saat ini masih menjadi 

impian . Bagi pela usaha yang baru akan menerapkan SNI 

diperlukan adanya engetahuan tentang pe erapan SNI, yang dalam 

hal ini pemerintah (instansi pembina) dap t memberikan fasilitasi 

kepada pelaku u a . Lebih jauh bagi pelaku usaha tingkat 

menengah dan kec I (UKM), tidak hanya merlukan pengetahuan 

penerapan SNI, n 

misalnya dalam 

menjadi kendala b 

mahal bagi U KM. 

membantu pelaku 

Pemerintah dikhaw 

mengahadapi AEC. 

kemudahan lainnya, 

yang saat ini masih 

gi UKM karena biaya ertifikasi dinilai cukup 

emerintah harns mem unyai terobosan untuk 

usaha tingkat UKM , karena tanpa bantuan 

tirkan UKM tidak mampu bersaing dalam 

4.2.4 Mewujudkan siste standardisasi nasional sebagai platform sistem 

inovasi nasionaJ 

Standardisasi dap digunakan sebagai p ntu komersialisasi bagi 

hasil penelitian da pengembangan prad ,baik berupa barang, 

jasa maupun pros s . Pada saat standar lah digunakan sebagai 

sarana untuk me ndungi kepentingan ublik dan lingkungan , 

sebagai dasar pemi ' an produk bagi mas akat maupun sebagai 

acuan kompatibili 5 sub-sistem proses p oduksi, hasil penelitian 

dan pengembang yang tidak memenu . standar tidak akan 

serangkaian 

an pengembangan 

diterima oleh pas 

proses penelitian 

tambah terhadap oduk. Prod uk yang m vatif diharapkan dapat 

mengembangkan p gsa pasar baru atau merebut pasar produk 

1. ___ ._ Ka ____ !-__ , _____ ..,. ..... _-
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yang sebelumnya mendominasi Dengan demikian 

standardjsasi memi ik:i pengaruh yang be terhadap komersiaJjsasi 

dan keberterima hasil-hasil kegi tan penelitian dan 

pengembangan yan menghasilkan prod uk- roduk inovatif. 

Di dalam siklus in vasi, yang diawali dar penggalian ide sampai 

diterimanya produ oleh pasar, standardi si tidak hanya memiliki 

peran sebagai gerb g keberterimaan pro uk tersebut oleh pasar. 

Standardisasi bahk dapat memberikan k ntribusi elisiensi proses 

penciptaan sejak tahapan enggalian ide untuk 

pengembangan ino si. Peran standardisasi di dalam setiap tahapan 

siklus inovasi, an a lain adalah: 

I. Standar prodttk ang digunakan sebag . acuan regulasi maupun 

standar produ yang terbukti diter a oleh pasar dapat 

digunakan seb gai referensi dalam hapan penggalian ide 

inovasi produk t rkait. 

2. Standar dapat digunakan sebagai r erensi dalam tahapan 

pengembangan eknologi untuk mereal sasikan inovasi. Dalam 

tahapan ini s dar dapat menguran I biaya penelitan dan 

pengembangan eknologi karena tekn logi yang dije1askan di 

dalam standar ersifat terbuka dan tel dikonsensuskan oleh 

pihak terkait. 

3. Dalam tahapan pengembangan prod ,standar yang relevan 

dengan persy 

digunakan seb 

tan untuk produk has I inovasi tersebut dapat 

ai acuan karakteris dikehendaki oleh 

masyarakat ata asi. 

4. Dalam tahapan eluncuran prodttk ke asar, pernyataan bahwa 

produk terse ut memenuhi per yaratan keselamatan, 

persyaratan un uk kerja, atau pemy taan kompatibilitasnya 

dengan sistem yang digunakan 0 eh masyarakat, akan 

membangun k percayaan masyaraka untuk membeli atau 

menggunakan h sil inovasi tersebut. 

E-'NOII"I_ ,_4ItI~U __ -+~_'_' ___ .... _ _-..-_ 
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5. Pada saat ha il inovasi tersebut am tahapan puncak 

keberterimaan leh pasar dengan nila penjualan yang tinggi, 

proses standar isasi dapat digunakan untuk mengembangkan 

standar baru y g diharapkan dapat endorninasi pasar atau 

menciptakan pa ar baru untuk kepentin an ekonomi. 

6. Demikian pula pada saat pasar mul jenuh dengan produk 

tersebut dan m masuki tahapan penu nan keberterimaan oleh 

pasar akibat unculnya inovasi b dan pihak lain atau 

berkembangnya tekonologi baru, stan ar yang relevan dapat 

digunakan seba ai acuan untuk pengg 

Dalam konteks si tern inovasi nasional. NI perlu dikembangkan 

untuk dapat memfi silitasi komersialisasi i ovasi hasit penelitan dan 

pengembangan na ional. Demikian pula sebaliknya, persyaratan 

SNI untuk produk ang telah beredar d.i pa ar juga dapat digunakan 

oleh para peneliti bagai base-line dal kegiatan penelitian dan 

pengembangan u k menghasilkan pro uk inovatif yang dapat 

mere but pasar dar· produk yang te lah bere ar sebelumnya. 

Untuk dapat mem liki fungsi efektif sebag . platform sistem inovasi 

nasional, diperlu kebijakan untuk sistem 

standardisasi nasi nal kepada para pel dalam sistem inovasi 

nasional dapat diciptakan h sil inovasi yang dapat 

diterima . Demikian pula pen embangan standardisasi 

nasional perlu m mperhatikan fokus d agenda riset nasional, 

sehingga SNI dap t memfasilitasi kamers· lsaSl inovasi hasil riset 

nasional. Lebih jauh lagi efektivitas dan efisiensi fungsi 

standardisasi seb 

apabila sistem st 

mandiri oleh pel 

yanginovatif. 

ai plat/ann inovasi na ional akan dapat dicapai 

dardisasi nasional rna pu menggerakkan riset 

usaha untuk meng asilkan produk nasional 

. 
~ 
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4.2.5 Mewujudkan siste standardisasi nasion untuk meningkatkan 

keunggulan kompet tif produk nasional 

Tidak dapat dipu gkiri bahwa dominasi melalui standar dapat 

membawa keuntun an ekonomi yang sang t besar. Beberapa bukti 

nyata adalah kebe hasilan Microsoft dan Intel pada tahun 1985 

dalam mengemb kan Win tel PC yan saat ini berkembang 

menjadi platform s stem operasi Windows dan menguasai sistem 

operasi komputer d seluruh dunia. Hal ini tidak lepas dari strategi 

standardisasi platfi kompatibillitas pir ti lunak melalui sistem 

terbuka yang mem ngidnkan industri peng mbang perangkat lunak 

lainnya membuat iranti lunak yang ko patibel dengan sistem 

operasi Windows. i sisi lain, Apple yang ada tahun sebelumnya 

meluncurkan Mac OS dengan sistem te tup, dimana seluruh 

piranti keras dan pi anti lunak pendukung anya dibuat oleh Apple, 

tidak dapat menyai gi dominasi Microsoft. 

Fakta di atas men jukkan bahwa, meski n Mac OS pada tahun 

1984 dan Windows ada tahun 1985 meru akan hasil inovasi yang 

luar biasa pada j annya, strategi stan ardisasi yang berbeda 

menyebabkan keu ggulan kompetitif g berbeda pada saat 

produk tersehut ikomersialisasikan Perkembangan 

selanjutnya menunj kkan bahwa sistem a rasi Mac as pada saat 

ini juga membuka bangkan piranti keras 

dan piranti lunak y g kompatibel digunak n dalam sistem operasi 

tersebut, Dengan d miidan, dapat dikat:aJ<4Jl bahwa tidak seluruh 

produk inovatif da at diterima oleh pasar Untuk dapat diterima 

oleh pasar dan ke udian dapat mendom nasi pasar, diperlukan 

keunggulan kompe 'tif dari produk terse ut, baik berupa fitur 

prod uk itu sendiri aupun kompatibilitasn dengan produk lain. 

Dalam konteks i dapat memberikan 

keunggulan kompe tif bagi produk nasion di pasar global apabila 

SNI mampu menja i acuan kompatibilitas produk di pasar global 

f.WCIIInI_._ .. _. ___ "_ ' ........ _ 
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seperti yang telah dicapai oleh Microsoft dengan sistem operasi 

Windows. Apabila standar kompa tibili s piranti lunak yang 

dikembangkan ole Apple dan Microsoft merupakan standar de 

Jacto, contoh dari standar de jure yan menjadi acuan dalam 

pengembangan te ologi adalah standar United Nation Economic 

Cooperation Jor rope (UN ECE) yan telah menjadi acuan 

internasional untu standardisasi di bid an otomotif di pasar global. 

Tujuan untuk enciptakan keunggul kompetitif melalui 

pengembangan SN , hanya dapat dicapai bila SNI telah mampu 

mengintegrasikan diri sebagai platJorm dalam sistem inovasi 

nasional karakteristik hasil novasi nasional dapat 

bentuk persyaratan standa r yang memiliki 

lebih unggul diband ngkan dengan prod uk-

produk sejeros di pasar global. Cita-cita inilah yang sebenamya 

diinginkan oleh rof. Dr. BJ Habibie pada saat menginisiasi 

standardisasi nasi nal melalui pembentu an Dewan Standardisasi 

Nasional. Pada at itu, dalam konteks pengembangan industri 

pesawat terbang, . arapkan Indonesia ampu mengembangkan 

menguasai dan mengg rakkan industri pesawat 

terbang. 

4 . 3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORI S PENO EM BANOAN 

STANDARDISASI N SIONAL 2015 - 2025 

Untuk mencapai tuju n dan sasaran peng mbangan Standardjsasi 

Nasional 2015-2025 di penetapan tah pan dan skala prioritas. 

Dalam rencana pemban nan jangka panjang 005-2025, periode 2015-

2025 akan terbagi m njadi 2 (dua) ren pembangunan jangka 

menengah, yaitu period 2015-2019 dan periode 2020-2024. 

Dalam pengembangan tandardisasi Nasional, tahun 2013-2015 da pat 

dipandang sebagai per ode persiapan, deng 

dihadapi adalah imple entasi AEC pada tahu 

tantangan utama yang 

2015. Oleh karena itu, 

f.---.-""--,--,....-------I------
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dalam masa transisi 20 3-2015, diharapkan ndasi yang diperlukan 

untuk penerapan stra gi standardisasi nas onal 2015-2025 telah 

terbentuk. Salah satu p ndasi utama adalah nguatan dasar hukum 

kegiatan standardisasi asionaI. Penguatan d sar hukum dimaksud 

adalah penetapan Und g-Undang yang mengat r tentang infrasrruktur 

mutu nasional sinya dengan sektor penyelenggaraan negara 

lainnya secara efisien sehingga sec a bersama-sama dapat 

mendukung pencapaian panjang 2005-2025. Di 

dalam Program Legislasi asional (Prolegnas), R U ten tang Standardisasi 

dan Penilaian Kesesuai menjadi bagian dari P olegnas Prioritas Tahun 

2013 dan Prioritas Tah n 2014. Diharapkan U ini telah ditetapkan 

menjadi Undang-Undang ebelum implementasi 

Prasyarat penting beri tnya adalah pengua 

sendiri yang terdiri dari 

Penilaian Kesesuaian y g mutlak diperlukan 

tujuan dan sa saran pe gembangan standardis 

Pengembangan lingkup infrastruktur mutu 

infrastruktur mutu itu 

al Satuan Ukuran, dan 

ntuk pencapaian setiap 

si nasional 2015-2025. 

ersebut tentunya juga 

memerlukan tahapan de gan skala prioritas yan sejalan dengan periode 

tahapan-tahapan pen 

nasional2015-2025. 

sasaran standardisasi 

Pada tahun 2015, arapkan fungsi stan disasi nasional yang 

sepenuhnya bersifat go mment-driuen telah da at dicapai secara efektif 

bersamaan dengan awal mplementasi AEC. Sepe ti kita ketahui bersama, 

untuk mewujudkan pa tunggal dan basi produksi di ASEAN, 

pemimpin ASEAN telah menyepakati persyara minimal bagi produk 

yang dapat diedarkan di seluruh kawasan ASEAN secara bebas. 

Persyaratan minimal i i dlnyatakan dalam bentuk aeuan kepada 

persyaratan standar yan berkaitan dengan kes lamatan dan kelestarian 

Jingkungan hidup. Dal konteks ini dihara kan SNI telah mampu 

berperan sebagai persya atan minimum bagi p uk yang diedarkan di 

pasar domestik. 

1.--.. -0<0----1--. . ...... - _______ 



BAD STANDARDISASI NAS ONAL 
·53 -

Pada tahun 2017, dih apkan standardisasi nasional telah mampu 

meningkatkan kepercay an masyarakat terha p produk nasional di 

pasar domestik. Keperca aan masyarakat terhad p produk nasional yang 

memenuhi persyaratan S I, dibuktikan melalui sadaran atau keinginan 

masyarakat untuk mem Ii atau menggunakan produk nasional dengan 

kepercayaan penuh b enuhi persyaratan SNI 

memiliki nilai tambah di andingkan dengan pro k yang tidak memenuhi 

persyaratan SNI. 

Pada tahun 2019, di akhir RPJMN 2015-2 19, diharapkan sistem 

standardisasi nasional idak hanya mampu m mberikan manfaat bagi 

produk nasional di pa 

produk nasional untuk 

r domestik, tetapi ju 

engakses pasar global. 

a mampu memfasilitasi 

ntuk dapat memberikan 

kontribusi memfasilitasi akses produk nasion di pasar global, selain 

dalam bentuk pengemb I, diharapkan kerjasama 

standardisasi internasi an untuk memperoieh 

informasi tentang stand r di negara-negara tuju n ekspor potensial untuk 

kemudian didiseminasik kepada pelaku kepen ·ngan di dalam negeri. 

Memasuki RPJMN ter ir dalam RPJPN 2015 025, diharapkan sistem 

standardisasi nasional t lah dapat mengintegra an diri ke dalam sistem 

inovasi nasional. Pada t un 2021 diharapkan NI mampu secara efektif 

memrasilitasi komersi asi inovasi hasH pene itian dan pengembangan 

nasional, dan berperan aktif sebagai pengger siklus inovasi nasional. 

Apabila skala priorita pengembangan stan ardisasi nasional pada 

periode 2015·2020 di atas lebih banyak rsiIat gouemment-<iriuen, 

dimana pemerintah me erapkan aturan berbas s standar di dalam pasar 

domestik, dan membe ikan informasi kepad pelaku usaha ten tang 

standardisasi di negara tujuan ekspor, maka s dardisasi pada periode 

ini merupakan research riven activities. 

Pada tahun 2023 dihar pkan sistem standardi 

berperan dalam penci an keunggulan kom 

pasar global. Pada per ode ini diharapkan s 

si nasional telah mampu 

titif produk nasional di 

dardisasi nasional telah 

• 
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menjadi salah satu warl leading standardizati n. SNI yang dihasilkan 

tidak hanya harrnonis d ngan standar internas nal , tetapi diharapkan 

SNI mulai menggerakka dan menjadi aeuan pengembangan standar 

intemasional. Diharapk kegiatan standardisas nasional telah menjadi 

market and industry - d 'ven activities berbasis 'set standardisasi yang 

kuat, sehingga seeara e ktif mendukung daya saing nasional di pasar 

global melalui keunggul kompetitif yang diakui ecara internasional. 

Pada akhir RPJPN 2005- 025 diharapkan selu h kontribusi dari sistem 

standardisasi nasional t rhadap daya saing d kualitas hidup bangsa 

sebagaimana diharapk . telah eeara konsisten dalam 

pencapaian visi pemban nan jangka panjang na ional 2005-2025. 

Setiap tahapan dan skal prioritas dalam strate . standardisasi nasional 

2015-2025 ini diharapk ak sistem standardisasi 

nasional dalam melaks pan tahapan dan skala 

prioritas di dalam strat gi standardisasi nasia aJ ini ditujukan untuk 

menjaga kesinambung sistem standardisasi asional dalam mencapai 

efektivitas kontribusinya terhadap pencapaian vi i pembangunan nasionaJ 

jangka panjang. Peneta an fokus kebijakan da kegiatan standarctisasi 

nasional pada setiap pe 'ode didasarkan pada encapaian tahapan dan 

skala prioritas pada ak ir periode tersebut d penyiapan dasar-dasar 

kebijakan dan kegiatan untuk mencapai taha an dan skala prioritas 

berikutnya. Tahapan d skala prioritas pencap . an strategi standardisasi 

nasional 2015-2025 diil trasikan pada Gambar 

Program dan yang ctiperlukan un k pencapa.an tujuan 

pengembangan isasi nasi.onal dilakuka secara bertahap mulai 

dari tahun 2014 seba . masa pembangunan pondasi pengembangan 

standardisasi nasional. 

L ____ .. _ .. _, __ ...,. __ , r ----t-........ -
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Garnbar 4 T hapan dan skala priorit s pencapaian 

strategi tandardisasi nasional 2 15-2025 

4.4 STRATEGI PENGE BANGAN STANDARDIS SI NASIONAL 2015-2025 

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan standardisasi nasional 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

dari s istem standardis si nasional yang dih 

penggerak bagi pencapai 

20 I 5 - 2025 adalah: 

I. SNI yang bermu 

kepen tingan; 

sasaran pengemban 

sesual dengan kebu 

(tiga) keIuaran utama 

mampu menjadi 

standardisasi nasional 

2. sistem penerapan standar dan peniIaian kesesuaian yang handal 

dan terpereaya; d 

3. budaya standar berbasis kompetensi dan sistem informasi 

standardisasi. 

Tiga keluaran utarna d ri sistem standardisasi nasional terse but di atas 

dapat dihasilkan seear efektif dari sebuah pr ses produksi yang terdiri 

dari elemen-elemen sta dardisasi nasional, se agai basis infrastruktur 

• 
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mutu nasional dan inter sinya seeara efektif d gao seluruh pemangku 

kepentingan sistem stan ardisasi nasional. en utarna dari sebuah 

inCrastruktur mutu nasio al, mencakup: 

1. Sistem pengemban an standar, sebagai in raksi antara komponen 

pemerintah, pel usaha, konsumen de gan mempertimbangkan 

ketersediaan stnlktur standar, kerjasama 

internasional, in vasi, dan kesadar seluruh pemangku 

kepentingan untuk menghasilkan SNI yan bermutu sesuai dengan 

tujuan penetapann a. 

2. Sistem penilaian kesesuaian, sebagai i teraksi antara sistem 

akreditasi nasiona sebagai fasilitator pe gakuan kompetensi di 

tingkat regional d intemasional, laborato ium. lembaga sertifikasi, 

dan Iembaga ins ksi sebagai lembaga pelaku dan penyedia 

infrastruktur pe . aian kesesuaian, an pemerintah, pelaku 

usaha dan konsu en untuk seeara ber 

pengakuan terhad p karya-karya nasion 

rna-sarna memfasilitasi 

yang bermutu untuk 

memperoieh keper ayaan di tingkat nas nal, regional, maupun 

internasional. 

3. Sistem standar n sional satuan ukuran pengembangan bahan 

acuan bersertiflk t dan kalibrasi, se agru interaksi antara 

pemerintah yang b rkewajiban menetapk kebijakan nasional dan 

menyediakan ser 

ukuran yang di 

pengembangan 

untuk menyediak 

pemangku 

pengukuran dari st 

Dengan memperhatikan 

Nasional, elemen Siste 

pokok dari setiap tujua 

mendiseminasikan s andar nasional satuan 

at internasional, sistem 

t yang diakui seeara 

peran pelaku usaha erta pemerintah daerah 

diperlukan oIeh seluruh 

untuk me jamin ketertelusuran 

dar dan sistem penila an kesesuaian nasional. 

keluaran utama d Sistem Standardisasi 

Standardisasi Nasion . dan sasaran-sasaran 

pengembangan stan ardisasi nasional 20 I 5-

LWCJIII'I_ . _110_4 __ -r ___ ~V __ ' __ -----
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2025, Strategi Pengemb gan Standardisasi N ional 2015-2025 dapat 

dikelompokkan dalam pr gram: 

1. Penguatan Kebijakan an Pedoman Standardi si (Mutu) Nasional 

Program penguatan ebijakan dan pedoma standardisasi nasional 

climaksudkan untuk emberikan landasan ukum yang kuat bagi 

sistem standardisasi nasianal. Dengan k hijakan dan pedoman 

standardisasi nasion 

pemangku kepenting 

yang kuat, koordi asi dan sinergi antar 

sistem standardisa i nasianal diharapkan 

dapat diperkuat un mendukung pencapa an tujuan dan sasaran 

pengembangan stand disasi nasional2015-2 25 . 

Salah satu program tama yang diharapkan apat diselesaikan pada 

masa transisi implem ntasi 2013-2015 adal penetapan RUU tentang 

Standardisasi dan P nilaian Kesesuaian s bagai sebuah Undang

Undang. Melalui pen tapan Undang-Undang ini, peran standardisasi 

nasional sebagai se uah sistem yang be sifat horizontal untuk 

memfasilitasi kegiata standardisasi nasio at di berbagai sektor 

pembangunan dapat rjalan dengan lebih bai 

lmplementasi sehu Undang-Undang sec a konsisten tentunya 

memerlukan aturan runan dan aturan pel sana. OIeh karena itu 

proses penyusunan turan turunan dan pelaksana dari 

Undang-Undang ya g mengatur stand dan penilaian 

kesesuiaan diharapk dapat selesai pada pe iode transisi 2013-2015, 

atau paling lambat pa a 2 (dua) tahun pertam dari tahapan dan skala 

prioritas pengembang n standardisasi nasiana 2015-2025. 

Pada periode 2015 2025, sistem standa disasi nasional akan 

menghadapi pasar be as regional, yaitu ASE Economic Community 

(AEC) pada tahun 20 5 dan Asia Pasific nomic Cooperation Free 

Trade Area (APEC IT. ) pada tahun 2020. Di ping itu pada periode 

2015-2020, juga tel disepakati beberapa p rjanjian bilateral antara 

ASEAN dengan neg kawasan, atau kel mpok negara tertentu. 

Dengan memperhatik tujuan dari berbag . pasar bebas tersebut 

• 
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yang mensyaratkan armonisasi regulasi t knis setiap anggotanya 

untuk membentuk se uah kawasan basis pr uksi dan pasar tunggal, 

maka proses transpo isi kesepakatan dal setiap perjanjian pasar 

tunggal ke dalam eraturan perundang-u dangan nasional perlu 

mendapatkan priorita sebagai bukti komitme Indonesia. 

Implementasi perjanji pasar tunggal akan rimpJikasi bagi seluruh 

pemangku kepenting 

berdasarkan peratur 

diperlukan pula ped 

di tingkat nasional Oleh karena itu maka 

perundang-undang yang telah ditetapkan, 

untuk digunakan oleh 

seluruh pemangku i sebagai acuan untuk 

meningkatkan koordi asi dan sinergi pemangku kepentingan 

dalam rangka me capru tujuan dan pengembangan 

standardisasi nasion 2015-2025 seeara ber a-sarna. 

2. Penguatan Infrastruk ur Mutu Nasional 

Infrastruktur merupa sebuah elemen pen ing dalam perkembangan 

ekonomi bangsa. Se gai contoh, lemahnya nfrastruktur transportasi 

nasional menyebab an tingginya biaya ransportasi yang pada 

akhirnya akan berpe garuh pada harga prod k nasional. Konektivitas, 

dukungan infrastru 

apabila tidak 

keuangan serta berb gai infrastruktur lainnya, 

dengan baik m a akan mengganggu 

perkembangan ekono i nasional. 

Infrastruktur atau Infrastruktur Standardisasi Nasional 

merupakan rangkai infrastruktur yang dis diakan atau dioperasikan 

berbagai pihak, baik pemerintah, badan usa a milik negara, maupun 

pihak swasta, yang iperlukan untuk memb tikan kesesuaian mutu 

produk nasional den an persyaratan yang dit tapkan di dala m regulasi 

teknis, SNI, maupun tandar negara tujuan e spor. 

Wilayah Indonesia ang luas dan berupa kepulauan memerlukan 

penyebaran infras tur mutu di seluruh iJayah Indonesia dengan 

ruang lingkup yang esuai dengan produk 

wiJayah. Tidak terse ianya infrastruktur mu yang sesuai di wilayah 
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basis produksi korn itas tertentu akan enyebabkan inefisiensi 

proses produksi na ional . Sebagai conto , kilang minyak yang 

berlokasi di Provinsi harus rnenyedia an instrumen cadangan 

untuk dipasang pad saat peralatan utam ya harus dikirim untuk 

dikalibrasi secara pe odik di Jakarta atau andung. Demikian pula, 

apabila produk kaka yang dihasilkan di Sui wesi Selatan harus diuji 

terlebih dahulu oleh I boratorium yang berlok si di Pulau Jawa. 

Penyediaan Infrastru tur Mutu Nasional, rupa lembaga pengelola 

standar nasional sa an ukuran, laboratori kalibrasi . laboratorium 

uji, lembaga sertilik si, serta lembaga lain yang diperlukan dalam 

kegiatan peniJaian kesesuaian dipercepat dengan 

22 (dua puJuh dual 

kegiatan ekonomi u 

pengelola standar n 

pusat harus menye 

-produk utama dal 

a di setiap koridor e onoml MP3EI. Lembaga 

ukuran 'ebagai satu lembaga di 

pengu 

bersertifLkat sesuai engan kebutuhan k ·atan ekonomi utama. 

Demikian pula la atanum uji. laborato ium kalibrasi. lembaga 

inspeksi a sertilikasi perlu dib gun di setiap koridor 

ekonomi utama an melibatkan pemeri tah daerah dan 5wasta, 

sehingga setiap prod k unggulan di setia p koridor secara langsung 

dapat membuktikan esesuaiannya di sekitar okasi produksi. 

3. Penguatan Budaya tandar (Mutu) berbas Sistem Informasi dan 

Kompetensi Standard sasi (Mutu) Nasional 

Budaya mutu meru akan landasan penti bagi Indonesia untuk 

dapat meningkatkan efektivitas fungsi siste standardisasi nasional 

dalam mencapai tuju n dan sasarannya. Sej an dengan prioritas dan 

tahapan dalam ren a pengembangan 8ta ardisasi nasional 2015· 

2025, budaya stand harus selalu diperku . karena pencapaian visi, 

misi, tujuan dan sa aran pengembangan s andardisasi nasional ini 

pada akhirnya lebih ergantung pada kesad ran seluruh pihak untuk 

menerapkannya. 

~~'_Kl_, __ -+ ___ ,n ___ - ..... __ t-_. ____ _ 
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Edukasi kepada mas arakat dan pelaku us a perlu diprogramkan 

dengan baik, sehingg peran pelaku usaha d n masyarakat yang pada 

tuk mematuhi atur regu lasi teknis berbasis 

SNI, menuju akhir riode 2015-2025 berba ik menjadi inisiator dan 

penggerak sistem pen rapan SNI. 

Apabila pada saat in dan periode 2015-20 7, sistem informasi dan 

edukasi difokuskan p da informasi SNI dan t ta cara penerapannya di 

wilayah Indonesia, da periode berikutny maka sistem informasi 

standardisasi hend ya juga mencakup s dar-standar negara lain 

yang ekivalen dengan SNI, maupun standar-s dar lain yang memiliki 

perbedaan signifikan dengan SNI sebagai u aya untuk memberikan 

infonnasi yang dapa dimanfaatkan sebagai basis ekspor komoditas 

unggulan nasional ke pasar global. 

Salah satu informa penting yang harus disosialisasikan kepada 

masyarakat dan pela 

pasar tunggal yang elah disepakati, mula 

beberapa perjanjian ilateral antara ASEA 

Informasi tersebut gat penting untuk 

negen maupun mem 

i tentang tata cara akses 

dari AEC, APEC, serta 

dengan negara partner. 

elindungi pasar dalam 

ional ke pasar global. 

Sistem pendidikan tandardisasi, mulai p ndidikan dasar, sampai 

dengan pendidikan tinggi harus diperku t dan diperluas untuk 

berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga ara pelaku standardisasi 

nasional di masa d pan telah memiliki ba is pengetahuan lentang 

standardisasi yang ap dimanfaatkan untu mendukung penguatan 

peran standardisasi alam berbagai seklor. Di dalam pengembangan 

kompetensi standar sasi nasional, diperlu para ahli di berbagai 

ang memahami prinsi standardisasi , dan juga 

para ahli sistem st ardisasi yang mampu enjembatani kebutuhan 

standardisasi antar s ktor. 
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4. Penguatan Kerjasam . Penelitian dan Peng mbangan Standardisasi 

(Mutu) Nasional 

Implementasi strate 

memerlukan penguat 

standardisasi nasi nal 2015-2025 tentu 

kerja sarna dan k rdinasi antar pemangku 

kepentingan standar isasi. Peran daerah 

pemerintah daerah m rupakan pihak yang p 

rlu diperkuat karena 

ing dekat dengan lokasi 

basis produksi kama itas unggulan nasional. Pembagian peran antara 

pemerintah pusat da pemerintah daerah p r1u diatur dengan lebih 

baik sehingga menimbulkan ine siensi dalam kegiatan 

standardisasi. 

Kerjasarna intemasio al standardisasi perlu diarahkan untuk dapat 

memanfaatkan berba ai kerjasama di bidan 

intemasional untuk sebesar-besamya ke 

lembaga pemerintah organisasi ataupun 

standardisasi di tingkat 

bangsa. Setiap 

yang mewakili 

Indonesia dalarn org 

selayaknya tidak m 

'sasi kerjasama inte asianal tersebut sudah 

mposisikan din seba ai kepanjangan tangan 

organisasi intemasio al tersebut di lndonesi I tetapi sebaliknya harus 

memposisikan din sebagai wakil b gsa Indonesia yang 

memperjuangkan ke ntingan bangsa Indone ia di organisasi tersebut. 

Untuk lebih mengar pengemba gan dan penerapan SNI 

agar sejalan deng kebutuhan dan tuju n pengembangan serta 

penerapannya, kegia an penelitian dan pen embangan standardisasi 

memiliki peran y g sangat penting. 0 ta-data penelitian dan 

pengembangan di bid 

data yang apabila 

g standardisasi nasio ai, juga merupakan basis 

diperlukan dapat di nakan sebagai dasar 

argumentasi untuk memperjuangkan kep nasional dalam 

organisasi kerjasama ntemasional. 

Penelitian tentang di negara lain serta 

substansi standar-s 

penting yang dapat 

lain me pakan sumber infonnasi 

. anfaatkan untuk m mfasilitasi akses produk 

nasional di pasar glo al. Bagi industri, kema puan untuk melakukan 
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riset mandiri terkait standardisasi akan me dorong kemampuannya 

ovasi produk dan elisie si proses produksi. 

Perencanaan keIjas a , penelitian dan pen embangan standardisasi 

pada periode 2015-2 25 harus direncanak n dengan baik, dengan 

memperhatikan sasar dan tantangan yang ihadapi pada setiap arah 

dan tahapan pengem angan standardisasi na ional 2015-2025. 

5. Penguatan Sistem Pe gembangan Standar Na ional Indonesia 

SNI merupakan in trumen penting di asar domestik untuk 

memastikan bahwa s tiap komoditi unggul nasional dapat menjadi 

tuan rumah di ne de transisi 2014-2015, 

diharapkan perumus SNI difokuskan pad persyaratan-persyaratan 

yang diperlukan unt memastikan perlindu gan terhadap keamanan, 

keselamatan, dan esehatan bangsa nesia dan kelestarian 

Iingkungan hidup di seluruh wilayah tanah air. Disamping itu AEC 

yang telah disep ati oleh seluruh ggota ASEAN untuk 

diimplementaskan p da tahun 2015 tel menyepakati standar-

standar untuk 12 se tor prioritas yang dip ndang diperlukan untuk 

melindungi kepentin an publik dan lingku di kawasan ASEAN , 

serta untuk mewuju kan ASEAN sebagai produksi dan pasar 

tunggal. Dengan kes pakatan terse but mak ado psi seluruh standar 

yang telah disepaka di ASEAN merupakan ewajiban bagi Indonesia 

sebagai bagian dari A EAN. 

Disamping perumusa SNI yang menetapkan persyaratan minimal bagi 

produk untuk dap diedarkan, perlu m lai ditetapkan program 

pengembangan SNI ntuk produk-produk ang berkontribusi besar 

pada pengadaan bar ng dan jasa Pemerin dan SNI yang memuat 

nilai tambah bagi rod uk nasianal sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik bangsa ndonesia. Pengembang n SNI ini perlu cliperkuat, 

sehingga pada pe iode 2015-2017, SN mampu memfasilitasi 

pengadaan barang d jasa pemerintah ser a pelaku usaha nasional 

untuk memperoleh k percayaan di pasar do stik. 
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Untuk mendukung es produk nasional ke asar global, SNI produk

berpotensi untuk diek or ke kawasan ekonomi 

lain atau negara la n perlu dirumuskan dengan mengakomodasi 

persyaratan regulasi eknis maupun negara tujuan ekspor tersebut, 

sehingga sejauh mu bahwa produk yang 

memenuhi SNI un 

rlipasarkan di negar negara lain yang me 

yang ekivalen. Pada ir RPJMN ke-3, dih 

SNI yang dapat m ngakomodasi 

domestik dan pasar g 

negeri dapat juga 

persyaratan standar 

rapkan semakin banyak 

kesesuaian di pasar 

Pada tahapan selan j dalam RPJMN k -4 diharapkan SNI tidak 

hanya harmonis de an standar intemasio al atau standar negara 

tujuan ekspor, tetapi semakin banyak SNI y g mencakup hasH-hasil 

inovasi nasional y g diharapkan dapat 

diplomasi dalam proses 

internasional maupu negosiasi perdagangan 

igunakan sebagai basis 

standar-standar 

6. Penguatan Sistem A editasi dan Peniiaian K sesuaian 

Pada saat ini, Sist Akreditasi Nasional yang dioperasikan oleh 

Komite Akreditasi Na ional telah memperole pengakuan intemasional 

untuk akreditasi la oratorium uji, laborat num kalibrasi , lembaga 

inspeksi, laboratori klinis, lembaga serti lkasi sistem manajemen 

mutu, lembaga sert fikasi sistem manaje lingkungan. lembaga 

sertifikasi produk. dan lembaga sistem manajemen 

keamanan pangan. aling pengakuan yang telah diperoleh tersebut 

merupakan modal d sar yang dapat digun an untuk memperkuat 

pasar domestik. m upun ampuan akses prod uk 

nasional ke pasar glo aI . 

Pengakuan terhadap sistem telah diperoleh tersebut 

perkembangan 

kebutuhan 

, dan juga diperluas dengan memperhatikan 

m akreditasi di tin kat internasional dan 

Sistem akreditasi rodusen bahan acuan 
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bersertifLkat. merupa an salah satu sistem ang periu mendapatkan 

prioritas pada per ode 2015-2019. Blahj3.n acuan bersertiflkat 

penerapan standar di merupakan kebutuh penting bagi 

Indonesia, dengan m pertirnbangkan Indon sia adaJah negara agraris 

yang memiliki poten i produk pangan, peri an, dan agroindustri 

laionya. 

Dalam upaya untuk memfasilitasi perlindu gan kepentingan publik 

dan lingkungan, yan selain berbasis SNI ju dapat didasarkan pada 

essential requirement yang seeara Jangsung d nyatakan dalam regulasi 

teknis, sistem itasi diharapkan ju a dapat memfasWtasi 

akreditasi terhadap ebutuhan tersebut. D mikian pula akreditasi 

terhadap lembaga pe ilaian kesesuaian deng n ruang Jingkup standar 

atau regulasi teknis n gara lain juga merupak kebutuhan yang perlu 

diperhatikan dalam gka memfasilitasi ses produk nasional di 

pasar global. 

Ketika standardisasi asional telah terintegra i dengan sistem inovasi 

nasional, yang dihar pkan dapat dicapai p da periode 2019-2024, 

penilaian kesesuaia terhadap movas! 

memerlukan waktu yang lama apabila 

baru tentunya akan 

erumusan SNI harus 

menunggu tahapan onsensus, Oleh karen itu, pada saat siklus 

inovasi produk yang erjalan semakin cepat aka hendaknya sistem 

akreditasi nasional j ga bersifat adaptif d ngan kecepatan siklus 

inovasi tersebut untu 

penilaian kesesuaian 

mutakhir dari berbag 

dapat memberikan ak editasi kepada lembaga 

dengan ruang ling up sesuai kebutuhan 

pihak. 

7. Penguatan Sistem Pen elolaan Standar Nasion Satuan Ukuran 

Sistem pengelolaan S 

dengan jaringan kal 

merupakan kebutuh 

penilaian kesesuaian. 

dikoordinasikan oleh 

ndar Nasional Satuan (SNSU) beserta 

rasi dan jaringan bahan acuan 

dasar bagi seluruh poses standardisasi dan 

Pada saat ini, sist m pengelolaan SNSU 

mite Standar Nasional atuan Ukuran (KSNSU) 
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dengan melibatkan b berapa lembaga yang b rada di dalam koordinasi 

Kementrian Riset dan Teknologi, antara lain L PI dan BATAN. 

Sampai saal ini, siste pengelolaan SNSU di ndonesia baru mencakup 

ketersediaan acuan ntuk besaran-besaran fisik, sedangkan untuk 

pengukuran kimia b ru pada tahap awal da 

untuk memperoleh 

pengukuran akan s 

teknologi dan pros 

pengelolaan SNSU 

pengakuan intemasi 

alu berkembang 

s produksi. Oi 

dah mencakup 

belum memulai proses 

al. Kebutuhan acuan 

. dengan perkembangan 

a-negara maju, sistem 

ngukuran mikrobiologi, 

biomedis, in-vitro diag ostik, laboratorium ob t, pengukuran nano, dan 

berbagai pengu.kura lain yang dibutuhka dalam perkembangan 

teknologi yang akan d capai. 

Perlunya sistem peng lolaan SNSU berbasis ri -et ilmu pengukuran dan 

memiliki kemampu untuk memberikan layanan kalibrasi serta 

penyediaan bahan a uan seeara terintegra i, mendorong beberapa 

negara-negara berke bang untuk an penguatan sistem 

pengelolaan SNSU d (satu) yang kuat, mencakup 

ran dan yang berpote si untuk dikembangkan 

sesuai perkembangan eknologi. 

Pengembangan lemb ga pengelola teknis ilmiah SNSU secara 

terintegrasi dalam I satu) lembaga ini tel ditempuh oleh negara-

negara sejak awal tah n 1900-an yaitu pada aat awal pengembangan 

industrialisasi di nega a tersebul, seperti di erika Serikat, Perancis, 

Jerman dan negara-n ara Eropa lainnya, yan kemudian disusul oleh 

beberapa negara indu tri baru seperti Jepan Korea dan China pada 

tahun 1970- 1980. Oi awasan ASEAN, langka ini telah ditempuh oleh 

Singapura dan Malay ia, kemudian Thailand pada tahun 2004, dan 

Vietnam serta Filipina ada beberapa tahun te akhir. 

Dengan memperhatik kecenderungan lers but, penguatan sistem 

pengelolaan teknis il iah SNSU melalui I (s tu) lembaga terintegrasi 

• 
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tersebut perlu sege a dipertimbangkan 01 h Pemerintah Indonesia 

untuk menjadi basis rcepatan pengembang ekonomi Indonesia. 

8. Penguatan Sistem Pe erapan Standar 

Sampai dengan saa ini. penerapan SNI s bagian besar dilakukan 

sebagai kewajiban b gi pelaku usaha dal rangka pemberlakuan 

regulasi teknis ber asis SNI. Namun de ikian , masih terdapat 

kelemahan dalam ngawasan dan peneg an hukum sehingga di 

pasar masih bany dijumpai produk-pr duk domestik maupun 

produk impor yang ti tersebut. Pemerintah 

diharapkan dapat ngimplementasikan G ad Regulatory Practices 

secara efektif untuk emastikan pemenuhan minimal yang ditetapkan 

di dalam regulasi te 's berbasis SNI. 

Skema penerapan st ndar perlu dianalisis I. bih jauh sesuai dengan 

tujuan penerapan se uah SNI untuk memas ikan bahwa skema yang 

dipilih dapat mendu ung pencapaian tuju . Sebagai contoh. salah 

satu kewajiban setia anggota ASEAN dalam AEC adalah melakukan 

transposisi ketentuan ten tang penilaian kese uaian terhadap regulasi 

teknis berbasis stan ar yang telah disep ati, dan juga reneana 

penggunaan ASEAN nformity mark sebagai s tu tanda bahwa sebuah 

produk memenuhi p rsyaratan minimal un uk dapat diedarkan di 

Kewajiban lain g berkaitan dengan 

pemenuhan ASEAN e sential requirements te sebut adalah kewajiban 

bagi setiap negara an ata untuk melakukan engawasan pasar seeara 

efektif terhadap produ yang beredar di kawas ASEAN. 

untuk 12 priority integration sectors pada 

awal tahun 2015. karena itu transposisi kesepakatan ASEAN ke 

dalam peraturan ndang-undangan terk °t standardisasi hams 

menjadi prioritas ut a pada periode 20 14-2 15. dan sistem tersebut 

kemudian diimpleme tasikan dengan mem nfaatkan infrastruktur 

standardisasi nasional ang telah ada. 

• 
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Oengan berlakunya SEAN essential requi,., ments pada awal tabun 

2015, pasar Indonesi menjadi bagian yang erintegrasi dengan pasar 

ASEAN olch karen a tu diperiukan pengem angan sistem penerapan 

standar yang kemud dapat memberikan ilai tarnbah bagi pelaku 

usaha nasional untu memastikan bahwa p uk yang dihasilkannya 

tetap menjadi tuan 

Pada periode 2015- 19, dalam rangka m ningkatkan kepercayaan 

produk nasional di p sar global maka sistem penerapan standar perlu 

diarahkan pada siste penerapan SNI untu pengadaan barang dan 

jasa pemerintah, ser sistem penerapan S I seeara sukarela untuk 

memberikan nilai siona! dj pasar domestik. 

Program pengua sistem penerapan standar juga hams 

han pelaku usaha d am negeri untuk dapat 

menyatakan kesesu terhadap regulasi t is berbasis standar di 

ASEAN untuk dapat edarkan eli seluruh ka 

Pada RPJMN ke-4 (2 19-2024), sistem pene pan standar yang pada 

periode sebelumnya masih bertitik berat ada peran Pemerintah, 

hendaknya mulai be 

lebih banyak diger kkan 

pada 

oleh 

kegiatan p 

kebutuh 

nilaian kesesuaian yang 

pelaku usaha untuk 

memfasilitasi pemya an kesesuaian prod knya dengan berbagai 

persyaratan untuk m mfasilitasi produk nasi naI, berbasis hasH-hasil 

inovasi nasional. Pa tahapan ini, peran emerintah lebih banyak 

memberikan fasilitas nasional yang dapat 

menggerakkan berbag . pihak, termasuk pene iti, Jembaga risel, pelaku 

usaha, dan juga kons en untuk dapat mene apkan standar, baik SNI 

maupun standar-stan ar negara lain atau ka asan tujuan ekspor dan 

komoditas unggulan 

Kontribusi dari setiap program untuk m 

pengembangan standard sasi nasional 2015 -

dalam peta strategi be· t: 

capat VISl dan misi 

025 dapat digambarkan 

-.--
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BABV 

PENUTUP 

Strategi Standardisasi N sianal 2015-2025 yang berisi visi, misi, dan arah 

pembangunan standar sasi nasional merup acuan bagi seluruh 

komponen bangsa (P merintah, Dunia Usaha, dan 

masyarakat) dalam men elenggarakan kegiatan standardisasi selama 10 

tahun ke depan. dal m rangka mewujudk n tujuan standardjsasi 

nasional untuk mendu 

Keberhasilan pemban g standardisasi dalam 

mewujudkan stan ardisasi nasional yang 

mampu mendukung pen ngkatan daya saing d n kualitas hidup bangsa 

Indonesict' perlu didu ung oleh komitmen emerintah yang kuat, 

konsistensi dalam impl mentasi strategi stan nasional, serta 

peran serta masyaraka t an d unia usaha seeara 

Implementasi Strategi tandardisasi Nasional 

penyiapan pandasi dala 

pelaksanaan kegiatan standardisasi 

if. 

memerlukan 

2014. Oleh karena itu 

pada tahun 2014 

diharapkan dapat mem rhatikan strategi stan ardisasi nasional 2015-

2025 ini. Untuk m astikan konsistensi implementasi Strategi 

Standardisasi Nasional 2 15-2025 diperlukan k ordinasi nasional seCara 

periodik untuk melaku an sinkronisasi progr dan kegiatan antar 

pemangku kepentingan standardjsasi nasiona dalam mencapai visi 

pengembangan standardi asi nasional 2025. 

KEPALA BADAN STA DARDlSASI NASlONAL, 

BAM BANG PRASETY 
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