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(5) Sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan 
sistem informasi kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, dan Pemerintah Daerah. 

 

 

Pasal 60 

(1) BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian mempublikasikan informasi SNI 

yang telah ditetapkan. 

(2) Ketentuan mengenai publikasi informasi SNI melalui 
sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Kepala BSN. 

 

 

Pasal 61 

Data dan informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
yang dipublikasikan melalui sistem informasi Standardisasi 
dan Penilaian Kesesuaian bersifat terbuka dan transparan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali 
ditentukan lain oleh Kepala BSN. 

 

 

BAB X 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 62 

Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah). 

 

Pasal ... 
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Pasal 63 

Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, 
memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan 
BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 

 

 

Pasal 64 

Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian 

pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar 
ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau  

b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor 
SNI pada sertifikatnya, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 

 

 

Pasal 65 

Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki 
sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, 

atau dicabut yang dengan sengaja: 

a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; 

b. memberikan Jasa; dan/atau  

c. menjalankan Proses atau Sistem, 

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima 

miliar rupiah). 

 

 

Pasal ... 
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Pasal 66 

Setiap orang yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja: 

a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; 

b. memberikan Jasa; dan/atau 

c. menjalankan Proses atau Sistem, 

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima 

miliar rupiah). 

 

Pasal 67 

Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja 
memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak 

sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). 

 

Pasal 68 

Setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau 
membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima 

miliar rupiah). 

 

Pasal 69 

Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda 
Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda 

Kesesuaian palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar rupiah). 

 

 

Pasal ... 
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Pasal 70 

Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. menerbitkan sertifikat berlogo KAN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); 

b. menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang 
Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak 
sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (2); atau 

c. menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3); 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga 

puluh lima miliar rupiah). 

 

Pasal 71 

Setiap orang yang memalsukan sertifikat Akreditasi atau 
membuat sertifikat Akreditasi palsu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

 

Pasal 72 

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa: 

a. kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah 
beredar;  

b. kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar 
tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 
dan/atau 

c. perampasan atau penyitaan Barang dan dapat 
dimusnahkan. 

 

 

 

 

Pasal ... 
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Pasal 73 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, 
tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana 

denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau 
pengurusnya. 

(2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, 

diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali 
dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

62 sampai Pasal 71. 

(3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 74 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dinyatakan masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 75 

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan 

paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

 

Pasal 76 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

Agar … 


