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PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN 2020 

TENTANG 

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP  

STANDAR NASIONAL INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional perlu 

menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang 

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional 

Indonesia; 

 

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6225); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan 

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); 

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanda SNI dan Tanda 

Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 821); 

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi 

Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1326); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG 

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya 

disingkat BSN adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab 

di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

2. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat 

KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 

bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga 

Penilaian Kesesuaian. 

3. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya 

disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan 

penilaian kesesuaian. 

4. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai 

bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah 

memenuhi persyaratan acuan. 
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5. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, 

dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan 

Penilaian Kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, 

Proses, dan/atau Personal dengan Persyaratan Acuan. 

6. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian 

Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan 

tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau 

Personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 

7. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap barang, 

jasa, proses, atau instalasi atau setiap rancangannya 

serta penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan 

tertentu yang didasarkan kepada SNI, regulasi dan/atau 

standar lain. 

8. Verifikasi adalah konfirmasi klaim melalui pemberian 

bukti objektif, bahwa persyaratan acuan yang 

ditentukan telah terpenuhi. 

9. Validasi adalah konfirmasi klaim melalui pemberian 

bukti objektif, bahwa persyaratan acuan untuk 

penggunaan atau aplikasi tertentu yang dimaksdkan di 

masa mendatang telah dipenuhi. 

10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan 

berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, balk sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 

12. Tanda SNI adalah tanda  sertifikasi  yang  ditetapkan  

oleh BSN  untuk  menyatakan  telah  terpenuhinya  

persyaratan SNI. 

13. Tanda Kesesuaian berbasis SNI tanda  kesesuaian 

tambahan  dari  tanda  SNI  yang  telah  ditetapkan 

dalam SNI  dan  penggunaannya  diatur dalam  skema  
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penilaian kesesuaian  untuk  menyatakan  telah  

terpenuhinya Persyaratan  Acuan. 

 

Pasal 2  

 

Peraturan Badan ini mengatur mengenai kerangka umum 

Skema Penilaian Kesesuaian. 

 

Pasal 3 

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional 

Indonesia digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

penilaian kesesuaian terhadap SNI yang diterapkan secara 

sukarela. 

 

Pasal 4 

 

(1) Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI disusun 

dengan mengacu pada SNI yang ditetapkan oleh BSN 

untuk kategori barang, jasa, proses, sistem, dan personal. 

(2) Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI sebagaimana 

dimaksud pada butir (1) disusun sesuai dengan tata cara 

penyusunan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan 

oleh Peraturan BSN. 

 

Pasal 5 

 

(1) Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian dituangkan 

dalam kerangka umum Skema Penilaian Kesesuaian. 

(2) Kerangka umum Skema Penilaian Kesesuaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

panduan untuk menyusun skema penilaian kesesuaian 

bagi kegiatan sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan 

verifikasi/validasi. 

(3) Skema Penilaian  Kesesuaian  sebagaimana  dimaksud  

pada ayat  (2),  paling sedikit memuat: 

a. Persyaratan  Acuan  untuk  Barang,  Jasa, Sistem, 

Proses,  atau Personal; 
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b. Prosedur  administratif; 

c. Jenis  kegiatan  Penilaian Kesesuaian  yang  

diperlukan; 

d. Bukti kesesuaian;  dan 

e. Pengawasan  oleh  LPK. 

(4) Kerangka umum Skema Penilaian Kesesuaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I Peraturan Badan ini. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Skema Penilaian 

Kesesuaian terhadap SNI ditetapkan dalam Keputusan 

Kepala BSN. 

 

Pasal 6 

 

(1) Kegiatan penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh 

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah terakreditasi 

oleh Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup 

yang sesuai. 

 

(2) Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum  terakreditasi,  BSN  dapat  menunjuk  LPK dengan 

ruang  lingkup yang sejenis berdasarkan  persyaratan  

dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan. 
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Pasal 7 

 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 April 2016   

 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

KUKUH SYAEFUDIN ACHMAD 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Januari 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 132 



 

Draft public hearing 
 

 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN 2020 

TENTANG  

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR 

NASIONAL INDONESIA 

 

KERANGKA UMUM SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN 

 

 

Kerangka umum skema penilaian kesesuaian ini diperuntukan 

untuk Kegiatan Penilaian Kesesuaian meliputi sertifikasi 

(barang, proses, jasa, sistem, personal), pengujian, inpeksi, 

verifikasi dan validasi. 

 

Penetapan sistem dalam metode penilaian kesesuaian untuk 

sertifikasi barang, proses, jasa, sistem, dan personal 

dilakukan sesuai dengan tipe skema sertifikasi berdasarkan 

tahapan seleksi, determinasi, tinjauan, penetapan lisensi dan 

survailen. Dalam penyusunan skema penilaian kesesuian 

antara lain memperhatikan dan tidak terbatas pada: 

1) sifat/karakteristik dan tingkat risiko 

produk/proses/sistem/jasa/personal; 

2) kesiapan infrastruktur penilaian kesesuaian; 

3) mekanisme dan sistem pengawasan; 

4) kemampuan pelaku usaha termasuk UMKM;  

5) perjanjian saling pengakuan dan  keberterimaan 

penilaian kesesuaian; 

6) perjanjian yang mengikat bilateral, regional, maupun 

internasional; 

7) biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan 

penilaian kesesuaian; dan  

8) kepentingan nasional lainnya. 

 

 



 

Draft public hearing 
 

 

Struktur Skema Penilaian Kesesuaian paling sedikit mencakup 

sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup  

Berisi tentang lingkup barang, jasa, sistem, proses, dan 

personal yang akan diatur dalam Skema Penilaian 

Kesesuaian. 

 

2. Persyaratan Acuan 

Berisi daftar acuan yang digunakan dalam Skema 

Penilaian Kesesuaian ini yang meliputi: 

 SNI acuan;  

 Regulasi yang berlaku; dan 

 Persyaratan lain yang diacu. 

 

3. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian  

Berisi jenis kegiatan penilaian kesesuaian yang akan 

digunakan dalam Skema Penilaian Kesesuaian ini adalah 

sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan validasi/verifikasi.  

 

4. Prosedur Administratif 

Berisi tahapan ketika akan melaksanakan kegiatan 

penilaian kesesuaian yang meliputi: 

a. Pengajuan Permohonan  

Berisi persyaratan apa saja yang dipersiapkan oleh 

Pemohon ketika akan mengajukan permohonan awal 

penilaian kesesuaian (misalnya terkait dengan 

informasi pemohon, informasi produk/proses/jasa, 

informasi proses produksi/operasi/persediaan). 

b. Seleksi, terdiri dari:  

1) Tinjauan permohonan  

Berisi tinjauan yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Penilaian Kesesuaian terhadap usulan penilaian 

kesesuaian dari pemohon. 

2) Perjanjian penilaian kesesuaian  

Berisi penyusunan perjanjian yang berkekuatan 

hukum mengenai ketentuan kegiatan penilaian 
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kesesuaian antara lembaga penilaian kesesuaian 

dengan pemohon. 

3) Penyusunan rencana evaluasi 

  Rencana kegiatan evaluasi dapat mencakup 

tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, 

metode, persyaratan acuan dan/atau regulasi dan 

persyaratan lainnya. 

c. Determinasi,  

Determinasi dapat mencakup kegiatan penilaian 

kesesuaian seperti pengujian, pengukuran, inspeksi, 

penilaian desain, asesmen jasa dan proses dan audit 

untuk memberikan informasi mengenai persyaratan 

produk sebagai masukan pada fungsi tinjauan dan 

penetapan. 

d. Tinjauan,  

Merupakan kegiatan verifikasi mengenai kesesuaian, 

kecukupan dan efektivitas kegiatan seleksi dan 

determinasi, dan hasil kegiatan tersebut berkaitan 

dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. 

e. Keputusan  

Merupakan kegiatan penetapan sertifikasi yang 

dilakukan  berdasarkan hasil tinjauan sertifikasi dan  

mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan 

dengan informasi terkait lainnya. 

 

5. Pengawasan oleh LPK 

 Pengawasan oleh lembaga penilaian kesesuaian 

Pengawasan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang 

dilakukan secara sistematik dan berulang sebagai 

dasar untuk memelihara validitas hasil penilaian 

kesesuaian. 

 Penilaian  kesesuaian ulang 

Penilaian  kesesuaian ulang dapat mencakup evaluasi 

terhadap laporan kegiatan penilaian kesesuaian 

sebelumnya dan mempertimbangkan kinerja barang, 

proses, jasa, sistem, dan personal terhadap 
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persyaratan acuan yang terkait dengan melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan prosedur administratif. 

 Evaluasi Khusus 

Evaluasi yang dilakukan pada kondisi khusus yaitu 

adanya perluasan lingkup dan/atau adanya keluhan 

sehingga diperlukan tindak lanjut (investigasi) atas 

keluhan.  

 

6. Ketentuan Pengurangan, Pembekuan, dan Pencabutan 

penilaian kesesuaian 

 Ketentuan mengenai Pengurangan lingkup penilaian 

kesesuaian yang diajukan oleh pemohon; dan  

 Ketentuan  Pembekuan dan Pencabutan hasil penilaian 

kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga penilaian 

kesesuaian berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian 

terhadap persyaratan. 

 

7. Keluhan dan Banding  

 Ketentuan mengenai Banding yaitu permintaan 

pemohon kepada lembaga penilaian kesesuaian 

berkaitan dengan keputusan penilaian kesesuaian. 

 Ketentuan mengenai Keluhan yaitu permintaan 

pemohon kepada lembaga penilaian kesesuaian 

berkaitan dengan kinerja lembaga penilaian 

kesesuaian. 

 

8. Penetapan tahapan kritis pada 

barang/jasa/proses/sistem/personal 

Identifikasi dan penetapan tahapan pengendalian pada 

proses penyediaan barang/jasa/proses/sistem/personal 

untuk mempertahankan mutu, mencegah atau 

meniadakan penyimpangan mutu atau menguranginya 

sampai dengan tingkat yang dapat diterima sesuai dengan 

persyaratan acuan. 
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9. Penggunaan Tanda SNI 

Ketentuan penggunaan tanda SNI sesuai dengan Peraturan 

Kepala BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan 

tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau Peraturan yang 

berlaku. 

 

10. Kondisi Khusus 

Dalam hal terjadi situasi yang tidak memungkinkan 

penerapan persyaratan tertentu sesuai skema penilaian 

kesesuaian, BSN dapat menetapkan kebijakan dengan 

mempertimbangkan masukan dari para pemangku 

kepentingan. 

 

 

 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

 

KUKUH SYAEFUDIN ACHMAD 

  

 


