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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan perkenan-
Nya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan para cendekiawan di 
Perguruan Tinggi, telah menyelesaikan pengembangan Buku Pengantar Standardisasi, 
edisi 1. Dokumen ini ditujukan untuk diaplikasikan oleh akademisi yang akan 
mempelajari bidang standardisasi. Diharapkan melalui pemanfaatan buku pegangan 
ini para mahasiswa yang mempelajari pendidikan standardisasi di tingkat Perguruan 
Tinggi (PT), dapat memahami dan mampu mengimplementasikannya di dunia kerja.  

BSN, sebagai lembaga pemerintah non departemen, berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, mendapat mandat 
untuk mengembangkan dan membina kegiatan di bidang standardisasi nasional, yang 
mencakup pengembangan kebijakan nasional yang mampu mendorong 
perkembangan, pemanfaatan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain 
itu juga menjadikan SNI sebagai faktor penguat daya saing, meningkatkan efisiensi 
dan transparansi pasar serta mampu melindungi konsumen, kesehatan masyarakat, 
lingkungan dan keamanan. 

Sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat tersebut, BSN melalui Pusat 
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (PUSDIKMAS), bekerjasama dengan 
stakeholders mengembangkan pendidikan standardisasi, termasuk materi dan 
metodenya untuk digunakan di lingkungan pendidikan khususnya di tingkat 
Perguruan Tinggi. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan 
serta dalam pengembangan Buku Pengantar Standardisasi untuk tingkat Perguruan 
Tinggi (PT) ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 

Akhirnya, kami berharap Buku Pengantar Standardisasi ini dapat diterapkan 
dengan baik di lingkungan Perguruan Tinggi, kami juga mengharapkan masukan agar 
kurikulum ini dapat disempurnakan sesuai perkembangan. 

 
 

Jakarta, Juli 2009 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Filosofi standar 

Beberapa tahun yang lalu majalah “Le Courrier de la Normalisation”, majalah 

Standardisasi AFNOR (Association Francaise de Normalisation) menerbitkan sebuah 

karangan oleh M. Romieu dengan judul “La Normalisation, c’est elle une 

humanisme?” (Apakah standardisasi itu suatu kemanusiaan?). 

Dalam karangan tersebut penulis mengemukakan bahwa misi standardisasi 

adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dapat ditambahkan bahwa 

sebagaimana halnya dengan humanisme, ia terdiri dari sistem gagasan berdasarkan 

kebutuhan dan harapan manusia, dan standardisasi mencoba untuk menjawab 

tantangan ini. 

Memang, jika kita membahas kualitas atau mutu, pertama-tama harus 

dicamkan kualitas hidup masyarakat/manusia, karena tanpa hal ini standardisasi dan 

kualitas hanya merupakan wacana belaka. Pada tahun 1994 dalam seminar yang 

diselenggarakan oleh ISO dan IRAM di Argentina, salah satu wakil dari ISO 

mengusulkan bahwa standardisasi dan kualitas harus didasarkan pada sedikit-dikitnya 

dua tonggak dasar yaitu etika dan kebudayaan. 

Jika kita sepakat bahwa dua pendapat tersebut merupakan suatu kebenaran, 

maka tiga konsep falsafah dasar yang terkait erat dengan standardisasi yaitu: kualitas 

hidup yang lebih baik, etika dan kebudayaan, harus ditanamkan pada manusia 

sejak dini, mulai dari massa kanak-kanak hingga dewasa. Terutama ketika mereka 

mulai memegang peran dalam masyarakat sebagai orang tua, guru, karyawan atau 

peran lain tertentu dalam kehidupan. 

Semua tipe standar yang dikembangkan, diterbitkan dan diterapkan oleh 

organisasi nasional, regional, internasional atau asosiasi, bermanfaat untuk 

membangun suatu budaya berbasis - konsensus yang bersifat universal dan bertujuan 

untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi, meningkatkan dan 

memperbaiki saling pengertian antar masyarakat, meningkatkan kualitas hidup atau 

memfasilitasi perdagangan. 
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Semua standar yang mencakup definisi, lambang, satuan ukuran, metode 

gambar, spesifikasi produk, sistem manajemen, metode uji dan metoda analisa, 

metode pengambilan contoh, standar produk, proses dan jasa, kualitas dan 

keselamatan, bila diterapkan dengan benar akan menghasilkan sesuatu bagi 

masyarakat, konsumen dan pemakai yang seharusnya lebih baik dan lebih handal. 

Standar juga dapat dijadikan bahan pembelajaran dan pelatihan bagi sumber daya 

manusia atau digunakan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan teknis, alih 

teknologi, landasan untuk inovasi. 

Salah satu contoh yang jelas adalah peningkatan kualitas hidup terkait dengan 

standar yang mencakup aspek yang berkaitan langsung dengan hajat hidup 

masyarakat seperti standar di bidang K3L (kesehatan, keselamatan, keamanan dan 

lingkungan hidup), standar di bidang ergonomi, lingkungan hidup, pangan, kesehatan, 

keamanan dan bahan-bahan berbahaya. Tujuan utama dari standar tersebut adalah 

agar manusia dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka dengan menekan 

kemungkinan terjadinya kerugian, ketidaknyamanan atau ketidak amanan penggunaan 

produk atau jasa di masa sekarang atau mendatang. 

Bila kita pelajari dengan seksama dan menghayati ayat-ayat seperti tercantum 

di bawah ini yang juga dikemukakan di semua buku suci agama telah membuktikan 

bahwa sesungguhnya falsafah standardisasi telah di “wahyukan” ribuan tahun yang 

lalu. Hanya kitalah yang kurang menyimak dan memaknainya. Sebagai contoh 

pengaturan tentang metrologi telah diatur sejak dahulu kala, yaitu kepada penduduk 

Madyan pada zaman Nabi Syu’aib sebagaimana firman Allah SWT dalam Al qur’an 

Surat Hud (84, 85 dan 94): 

 “Dan kepada penduduk Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: 

“Hai kaumku, sembahlah Allah, yang tidak ada Tuhan lain bagimu selain Dia, dan 

janganlah kamu kurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat 

kamu dalam keadaan yang berkecukupan dan sesungguhnya aku khawatir terhadap 

azab hari yang membinasakan (kiamat)”. 

“Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah sukatan dan timbangan 

dengan adil dan janganlah kamu kurangi sedikit pun (hak-hak) manusia dan 

janganlah kamu membuat bencana di muka bumi sebagai orang-orang perusak”. 
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“Dan tatkala datang ketentuan Kami, Kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang 

yang beriman bersamanya dengan rachmat Kami; dan orang-orang zalim dibinasakan 

oleh suara keras lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka”. 

Kemudian di zaman Rasulullah, Allah SWT mengingatkan kembali pada umat 

manusia agar tidak melakukan kecurangan pada sukatan dan timbangan sebagaiman 

firman Allah SWT dalam Alqur’an surat Al Muthafifin (1-3 dan 4-6): 

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila 

menerima sukatan dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila menyukat 

atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira 

bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari besar, pada hari 

manusia berdiri dihadapan Tuhan semesta alam”. 

 

1.2 Pengertian dasar 

Standar sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari 

meskipun seringkali kita tak menyadarinya, tanpa juga pernah memikirkan bagaimana 

standar tersebut diciptakan ataupun manfaat yang dapat diperoleh. 

Kata standar berasal dari bahasa Inggris “standard”, dapat merupakan 

terjemahan dari bahasa Perancis “norme” dan “etalon”. Istilah “norme” dapat 

didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan “etalon” adalah 

standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar 

tersebut, maka istilah “standard” diberi makna sebagai “norme”, sedangkan ‘etalon” 

dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “measurement standard”. Dalam bab-bab awal 

terutama dibahas “standard” dalam pengertian “norme” sedangkan “etalon” atau 

“measurement standard” akan dibahas secara khusus di Bab 6 Metrologi. 

Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah 

dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah 

diakui bersama. Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan 

Standardisasi Nasional) diacu dari PP No. 102 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan 

metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan 
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memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan 

masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya.  

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi 

standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang 

berkepentingan. 

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 

Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.  

Definisi sesuai ISO/IEC Guide 2: 2004 adalah sebagai berikut: 

Standard …. A document, established by consensus and approved by a recognized 

body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics 

for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of 

order in a given context. 

Note: 
Standards should be based on the consolidated results of science, technology and experience, and 
aimed at the promotion of optimum community benefits. 
 

Standardization… (The) activity of establishing, with regard to actual or potential 

problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the 

optimum degree of order in a given context. 

Notes: 
1. In particular, this activity consists of the processes of formulating, issuing and implementing 

standards. 
2. Important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, processes and 

services for their intended purposes, prevention of barriers to trade and facilitation of 
technological cooperation. 

 
Consensus….General agreement, characterized by the absence of sustained 

opposition to substantial issues by any important part of the concerned interests and 

by a process that involves seeking to take into account the views of all parties 

concerned and to reconcile any conflicting arguments 

Note – Consensus need not imply unanimity 

 

Berpatokan pada definisi tersebut di atas dapat diidentifikasi pokok-pokok berikut: 

• Entiti standardisasi;   
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• Sektor penerapan standardisasi; 

• Keterlibatan orang/pihak tertentu dalam kegiatan standardisasi, dan  

• Tujuan standardisasi.. 

 

Standar kini merupakan salah satu sarana manajemen terpenting yang pernah 

dimunculkan dan perlu dipelajari dan difahami secara menyeluruh oleh para 

cendikiawan, pelaku usaha, perencana dan ahli teknik saat merancang, memilih, 

menguji, atau mensertifikasi produk  

Standardisasi bukanlah suatu kegiatan yang statis, di seluruh dunia 

standardisasi mengalami perkembangan, baik mengenai ruang lingkup, prosedur 

perumusan maupun penerapannya. Oleh karena itu Lal Verman (1973) berpendapat 

bahwa standardisasi perlu dianggap sebagai suatu disiplin pengetahuan baru. 

Perkembangan ilmu dan teknologi, pertumbuhan industri dan semakin luasnya 

perdagangan global yang begitu cepat menjadi dorongan yang sangat penting bahwa 

para mahasiswa memiliki pemahaman mendasar tentang standar, penerapannya dan 

proses pembuatan standar serta manfaatnya bagi pembangunan dan perekonomian 

nasional. Pada saat ini makin banyak perguruan tinggi di seluruh penjuru dunia 

memberikan perhatian khusus yang terus meningkat terhadap pemasukan pemahaman 

standar ke dalam kurikulum mereka.  

 

1.3  Sejarah perkembangan standardisasi 

Ternyata standardisasi telah diterapkan manusia secara alamiah sepanjang 

ribuan tahun yang lalu. Mulai dari memanfaatkan peralatan batu sederhana, kosa kata, 

bahasa primitive sebagai sarana komunikasi, aksara, gambar, patung dan tulisan untuk 

ekspresi diri. Menurut para pakar sejarah, tulisan sebagai sarana komunikasi telah 

distandardisasikan ratusan tahun sebelum Masehi dan kemudian secara bertahap 

berkembang menjadi sarana modern yang kita gunakan dewasa ini.   

Meskipun jauh lebih lambat dibandingkan dengan proses standardisasi modern 

yang kita kenal sekarang ini, di alam flora dan fauna terdapat indikasi hadirnya 

kecenderungan standardisasi sehingga memungkinkan ko-eksistensi secara harmonis 

dari mahluk hidup dengan alam sekitar. 

John Perry mengatakan: 
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“ … Natural selection is a process of standardization. Living organisms do not form a 

continuum, an imperceptible merging of species into species …. Each has distinctive 

characteristics, standard characteristics, passed on from generation to generation”. 

Sejak dahulupun masyarakat telah mengenal standardisasi berdasarkan evolusi 

maupun dengan ikut berperannya pimpinan kelompok tertentu.  

 

 

 
 

Gambar 1.1  Bangunan kuno Ziggurat di Mesopotamia 
 

Kebudayaan kuno mengandalkan pengetahuan mereka tentang pergerakkan 

bulan, matahari, dan bintang-bintang di angkasa untuk menentukan waktu yang tepat 

untuk menanam atau memanen tanaman pangan mereka, untuk merayakan hari-hari 

yang penting, dan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting. Lima ribu tahun yang 

silam bangsa Tigris menggunakan kalender yang membagi satu tahun menjadi bulan 

yang masing-masing terdiri dari 30 hari. Setiap hari dibagi menjadi 12 jam dan setiap 

jamnya dibagi dalam 30 menit. 

Bangsa Mesir adalah bangsa pertama kali yang mengembangkan kalender 

dengan 365 hari (4236 sebelum Masehi) berdasarkan pengukuran sepanjang tahun 

dari terbitnya bintang Sirius setiap 365 hari. 

Kebudayaan Indonesia telah membuktikan pentingnya standar ukuran untuk 

menunjang pola pembangunan yang teratur. Candi Borobudur dan bangunan candi 

lainnya serta bangunan purbakala di belahan dunia lainnya seperti piramida, ternyata 

memiliki tertib ukuran, bentuk geometrik tertentu dengan sudut tertentu.  
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Gambar 1.2   Candi Borobudur 

Hingga kini sebagian masyarakat Indonesia masih mengenal ukuran 

tradisional seperti tumbak, bau, ubin, gantang,  kati, dsbnya., meskipun secara resmi 

sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan 

Ukuran, Indonesia telah mengikuti sistem metrik.  

Di belahan dunia timur, Cina di bawah pemerintahan Dinasti Qin (221 – 207 

S.M) merupakan pemerintahan pertama yang melaksanakan kegiatan standardisasi 

sebagai bagian dari kebijakan negara. Telah ditetapkan standar ukuran berat, dimensi, 

mata uang dan beberapa suku cadang alat transpor. Semua ini dilaksanakan demi 

kelancaran dan efisiensi di bidang perdagangan, komunikasi dan transportasi. 

Jalan panjang pertama di Eropa dibangun oleh Kekaisaran Roma untuk 

kepentingan tentara mereka. Jalur jalan di tanah yang terbentuk oleh roda kereta-

kereta kuda bangsa Roma kemudian juga dipakai oleh kendaraan lain dan dikemudian 

hari menjadi alat bantu untuk meletakkan jaringan jalur rel kereta api yang pertama. 

Lambat laun dirasakan kebutuhan akan hadirnya standar yang diberlakukan 

secara otoriter yang juga dikenal dengan istilah standar yang diterapkan secara wajib 

Tercatat Raja Henry I dari Inggris (tahun 1120) yang menerapkan standar ukuran 

panjang, berat, luas, seperti: yard, rod, inch, ounce dan acre. Satuan ukuran yang 

sama ini pula kemudian disepakati bersama dan meluas kedaratan Eropa dan Amerika 

sehingga dapat dihindarkan berbagai masalah dalam perdagangan. 

Pergerakan standardisasi modern dapat ditelusur balik ke masa Revolusi 

Perancis ketika masalah standardisasi dilimpahkan dari negara ke tangan para 

cendikiawan. Sidang Konstitusi Perancis (French National Assembly) pada tahun 

1795 secara resmi melimpahkan tugas pengembangan sistem pengukuran metrik pada  

Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis dengan menyimak struktur yang diusulkan oleh 
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rekayasawan Inggris, James Watt. Salah satu ukuran alamiah awal adalah meter, yang 

didefinisikan sebagai sepersepuluh juta bagian dari seperempat meridian muka bumi. 

Setelah masa evolusi 160 tahun, akhirnya para ilmuwan berhasil mengembangkan 

Sistem Unit Internasional (International System of Units, SI units). 

Pada masa antara 1800 hingga 2000, terjadi pergeseran dari produksi padat 

karya ke produksi massal di pabrik-pabrik. Revolusi industri ini memerlukan standar 

untuk mendukung produksi massal. Orang telah menyadari bahwa standardisasi di 

lingkungan industri mampu meningkatkan produktivitas melalui interchangeability 

(mampu tukar) dan variety reduction (pengurangan ragam), tidak saja terbatas dalam 

satu pabrik tertentu namun antar berbagai unit industri. Dengan demikian 

standardisasi menjadi kegiatan yang ditangani bersama oleh rekayasawan dan pelaku 

usaha industri.  

Eli Whitney (1765 – 1825), adalah orang Amerika yang sering disebut-sebut 

sebagai Bapak Standardisasi. Berawal pada kontrak kerja yang ditandatangani oleh 

Thomas Jefferson (Wakil Presiden Amerika) dengan Eli Whitney untuk penyerahan 

10 ribu pucuk senjata dalam dua tahun, Eli Whitney mendobrak metode pembuatan 

senapan secara tradisional dan mengorganisasi suatu regu pekerja untuk membuat 

10.000 suku cadang berdasarkan bentuk model utama (master model). Suku cadang 

yang serba identik ini menjamin mampu tukarnya. Sayang bahwa pada waktu itu 

masalah ukuran dan ketelitian ukuran belum dijamah.  

 Perlu disebutkan pula peran Sir Joseph Whitworth, yang memperkenalkan ulir 

Whitworth pada awal abad 18 dengan sudut tetap antara sisi ulir sebesar 55° dan 

spesifikasi jumlah ulir untuk berbagai diameter. Whitworth juga memperkenalkan 

perkakas tap pembuat ulir dan alat pengukur ulir yang memicu produksi besar-besaran 

dari mur dan sekrup.  

Penemuan tenaga listrik dan pemanfaatannya pada akhir abad ke-18 dan 

pertengahan abad ke-19 memicu perkembangan standardisasi, terutama bidang 

telekomunikasi. Beberapa pakar terkenal adalah Benyamin Franklin, Volta, Galvani, 

Faraday, Ohm yang meletakkan dasar perkembangan ilmu dan teknologi kelistrikan.   

Pertumbuhan jaringan telegrap memaksa 20 negara untuk berhimpun dan 

mencari penyelesaian bersama. Konvensi Internasional Telegrap (International 

Telegraph Convention) ditanda tangani pada tahun 1865. Pada tahun 1885 dibentuk 

ITU (International Telegraph Union). Berkaitan dengan perkembangan perdagangan 
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nasional dan internasional disadari bahwa standar telah menjelma menjadi instrumen 

ekonomi.  

Perkembangan teknologi yang mendukung timbulnya “network technologies” 

dalam bidang transport, pengadaan tenaga listrik dan telekomunikasi merupakan 

menyebab untuk memulai inisiatif untuk melaksanakan standardisasi pada level 

nasional, regional dan internasional. 

Perkembangan standardisasi pada perioda 1900 - 1945 ditengarai oleh dua 

perang dunia. Perang dunia tersebut mempengaruhi perkembangan standardisasi 

nasional khususnya standar perusahaan, terutama di bidang produksi militer. Pada 

perioda ini pula standardisasi tidak semata-mata menyentuh masalah teknis tetapi 

mulai merambah ke managemen produksi untuk mencapai produktivitas optimal. 

“Time and motion studies, division of labour, standardisasi machinery and tools, 

berkembang pesat.  

Pada tahun 1903 ITU mulai kegiatan standardisasinya pertama-tama dengan 

menyusun regulasi (peraturan) bidang telegrafi nirkabel, yang kemudian 

dikembangkan menjadi “Radio Regulations”. Pada tahun 1932 ITU dan IRC 

digabungkan menjadi International Telecomunication Convention, dan pada tahun 

1934 terbentuk ITU (International Telecomunication Convention). 

Berbeda dengan kegiatan ITU yang dari awal sudah bersifat internasional, di 

bidang kelistrikan standardisasi mulai berkembang sebagai kegiatan nasional. Perlu 

disebut peran pakar ilmu dan penemu seperti Volta, Ampère, Ohm, Edison, Tesla 

Marconi dan ahli-ahli lainnya. Teori baru dan usaha penemu tadi membuka era baru 

perkembangan teknologi dan industri kelistrikan. Perusahaan generator, lampu pijar, 

fiting dan kabel di masing-masing negara berkembang pesat. Setiap Negara memiliki 

arus searah dengan voltage berbeda, arus bolak balik dengan frekuensi 25 atau 60 

cycle dan dengan 1, 2 atau 3 fasa. Jelas bahwa sektor industri ini sangat memerlukan 

dukungan kegiatan standardisasi. Suatu pameran kelistrikan di St. Louis pada tahun 

1904 merupakan titik awal fokusnya kegiatan standardisasi. Akhirnya pada tahun 

1906 terbentuk IEC (International Electrotechnical Commision). Bahasa yang 

digunakan dalam publikasi IEC adalah bahasa Perancis, Inggris, Jerman, Itali, 

Spanyol dan Esperanto. Selama perang dunia II kegiatan IEC terhenti sekitar 6 tahun 

dan baru mulai bergerak kembali setelah perang dunia ke II selesai. 
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 Periode 1945 - 1970 ditandai oleh terbentuknya berbagai organisasi 

internasional dan meningkatnya kesepakatan untuk bekerja sama, termasuk kegiatan 

standardisasi. Negara merdeka baru di kawasan Asia dan Afrika juga memprakarsai 

kegiatan standardisasi untuk mempercepat pembangunan di negara masing-masing. 

Setelah 1946 IEC meningkatkan kegiatannya dan bekerja sama dengan 

UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee). Komite koordinasi 

PBB bertemu pada tahun 1946 dan mendirikan yang sekarang dikenal sebagai 

International Organization for Standardization (ISO). ISO dibentuk pada tahun 1946 

di Genewa, Swiss dan memiliki kantor pusat di kota tersebut. ISO adalah suatu 

organisasi non-treaty internasional yang mengembangkan, mengkoordinir dan 

menetapkan standar voluntary untuk mendukung perdagangan global, meningkatkan 

mutu, melindungi kesehatan dan keselamatan/keamanan konsumen dan masyarakat 

luas, melestarikan lingkungan serta mendesiminasi informasi dan memberikan 

bantuan teknis di bidang standardisasi.  

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, berbagai negara merdeka baru 

mendirikan badan/lembaga standardisasi nasional untuk menopang ekonomi masing-

masing. Dengan meningkatnya kesediaan untuk bekerja sama pada level internasional 

maka ISO merupakan wadah yang tersedia dan siap menampung dan mengkoordinir 

kerjasama tersebut. 

 

1.3 Sejarah perkembangan standardisasi di Indonesia 

Perkembangan standardisasi modern di Indonesia dapat di bagi dua tahapan 

utama, yaitu zaman penjajahan Belanda/Jepang dan zaman negara Indonesia yang 

berdaulat. 

Pada masa penjajahan standar dijadikan sebagai sarana pendukung kegiatan 

ekonomi kolonial sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan jalan raya 

terutama di bagian utara pulau Jawa, pelabuhan, jalan kereta api, pembukaan areal 

perkebunan, pendirian jaringan irigasi, pembangunan pabrik gula dan sebagainya, 

semuanya memerlukan kehadiran standar. Namun ini tidak berarti, bahwa 

pembangunan seluruhnya dilaksanakan berdasarkan standar Belanda semata. Perlu 

diperhatikan bahwa kondisi seperti iklim, vegetasi, geografi, topografi dan lain 

sebagainya di kepulauan Indonesia sangat beda dengan negeri Belanda. Di tanah air 
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kita jumpai pegunungan, sedangkan Belanda dikenal sebagai “flat land”. Adaptasi 

dapat kita lihat pada desain bangunan lama (yang masih tersisa), desain yang telah 

disesuaikan dengan kondisi iklim tropis lembab serta trajektori jalan dan jaringan 

lintasan kereta api. 

Pada tahun 1928 di Hindia Belanda (Nederlands Indie), atas prakarsa KIVI 

(Koninklijk Instituut van Ingenieurs) didirikan “Stichting Fonds voor de Normalisatie 

in Nederlands Indie (Yayasan Normalisasi di Hindia Belanda) dan “Normalisatie 

Raad” (Dewan Normalisasi) yang berkedudukan di Bandung. Para ahli teknik 

Belanda yang kebanyakan adalah insinyur sipil mulai menyusun standar untuk bahan 

bangunan, alat transportasi disusul dengan standar instalasi listrik dan persyaratan 

untuk saluran luar. Selama perang dunia II dan pada masa pendudukan Jepang (1942 - 

1945) dapat dikatakan bahwa kegiatan standardisasi formal terhenti.   

Pada 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia 

segera membentuk pemerintahan dan merencanakan pembangunan untuk 

meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat menuju kesetaraan dengan 

negara - negara lain.  

Pada tahun 1951 diadakan perubahan anggaran dasar “Normalisasi Raad” dan 

terbentuk YDNI (Yayasan Dana Normalisasi Indonesia). Pada tahun 1955 YDNI 

mewakili Indonesia menjadi anggota ISO dan pada tahun 1966 YDNI berhasil 

mewakili Indonesia menjadi anggota IEC. 

Di bidang standardisasi telah disusun Undang-undang No. 10 Tahun 1961 

yang dikenal dengan nama “Undang-undang Barang”. Ternyata undang - undang ini 

belum dapat merupakan sarana pengelola kegiatan standardisasi secara menyeluruh.   

Kegiatan standardisasi ketika itu masih bersifat sektoral yang dilaksanakan 

oleh berbagai departemen, antara lain Departemen Perindustrian, Departemen 

Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen 

Pertanian, Departemen Kehutanan serta beberapa lembaga/instansi pemerintah lain 

seperti LIPI, BATAN, Biro Klasifikasi Indonesia dan lain-lain serta beberapa asosiasi. 

 Fungsi strategis standardisasi dalam menunjang pembangunan nasional telah 

disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Pada tahun 1973 ditetapkan program 

“Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi” sebagai prioritas dan pada 

tahun 1976 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional. Pada tahun 

1984 dengan SK Presiden RI dibentuk Dewan Standardisasi Nasional dengan tugas 
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pokok menetapkan kebijakan standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina 

kerjasama di bidang standardisasi nasional. 

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan lama, akhirnya pada tahun 

1997, sesuai Keputusan Presiden No. 13 tahun 1997 dibentuklah Badan 

Standardisasi Nasional, yang telah dinantikan cukup lama. Dalam rangka 

meningkatkan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah 102 tahun 2000 tentang sistem standardisasi 

nasional. 

 

 

1.4  Tujuan standardisasi secara umum 

Dengan mengutip uraian dari buku “The aims and principles of 

Standardization” yang diterbitkan oleh ISO maka tujuan standardisasi dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (fitness for purpose) 

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan 

dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi 

parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk 

evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi 

penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, 

produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak 

dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.  

 

Mampu tukar (interchangeability) 

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti 

dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar 

proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) 

dari merek berbeda dapat digunakan di alat cukur yang sama.  
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Pengendalian keanekaragaman (variety reduction) 

Salah satu tujuan pengendalian keaneka ragaman adalah untuk menentukan jumlah 

ukuran optimum, grade, komposisi, “rating”, dan cara kerja (practices) untuk 

mememenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan 

konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi 

produsen akan meningkatkan biaya produksi.  Contoh: standar ukuran kertas (seri A). 

 

Kompatibilitas (compatibility) 

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk 

digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan 

relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contoh: pemrosesan 

data elektronik, informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan 

retrival dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh 

berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di bidang ini 

mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti atau sub-

sistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar 

berbagai sistem. 

 

Meningkatkan pemberdayaan  sumber daya  

Pencapaian ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan 

pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan 

manusia merupakan tujuan penting dari standardisasi. Di unit manufaktur misalnya, 

aspek standardisasi material, komponen dan metode produksi dimanfaatkan untuk 

mengurangi pemborosan dan memungkinkan penerapan produksi dengan cara yang 

lebih baik. Sebagai contoh: konstruksi bangunan sipil, pencampuran adukan (semen : 

pasir : air sesuai standar) dilakukan dengan perbandingan yang benar, begitu pula 

pemakaian besi beton untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang 

dipersyaratkan sesuai rekomendasi standar dan pedoman bangunan.  

 

Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik 

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara 

produsen dan pemakai/konsumen dengan memspesifikasi subjek yang ada dan 

memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang 
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tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan 

berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa 

dapat ditiadakan, setidaknya dikurangi. Contoh: standar lambang: tanda lalu lintas; 

huruf V : volt untuk tegangan, huruf A: ampere untuk kuat arus; tanda  atau 

di pintu kamar kecil di gedung;  lambang  ≥  X;  yang berarti besar dari X atau 

sama dengan X; warna lampu lalu lintas: merah berarti berhenti dan berbahaya, 

kuning berarti berhati-hati dan hijau berarti silahkan jalan dan masih banyak contoh-

contoh lain di sekitar kita. 

 

 

Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan  

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi 

pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, sarung tangan karet; penetapan batas 

keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, 

penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain 

seterika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik 

dan sebagainya. 

 

Pelestarian lingkungan  

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi: dengan focus 

pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh: pencemaran 

akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan 

(plastik misalnya), pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan 

sebagainya. Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi 

dan peraturan atau persyaratan tertentu. 

 

Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat 

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi 

energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini 

dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan 

pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi. 
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Mengurangi hambatan perdagangan.  

Dalam masa globalisasi ini masyarakat international berusaha keras untuk 

mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk 

membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan 

menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah 

adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar 

yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian 

sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin 

bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia 

sesuai dengan standar yang diakui.  

 

1.5  Prinsip standardisasi  

Prinsip 1 : Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dengan 

tujuan penyederhanaan oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini akan mengecah 

timbulnya keanekaragaman produk yang tidak perlu. Keanekaragaman berlebih ini 

tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu. 

Prinsip 2 : Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis dan 

sejogianya digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan secara konsensus. 

Prinsip 3 : Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan dengan benar. 

Ada kemungkinan bahwa penerapannya merupakan suatu “kerugian” bagi pihak 

tertentu tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh. 

Prinsip 4 : Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif yang ada, dan 

mencakup ketetapan terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu 

tertentu. 

Prinsip 5 : Standar perlu ditinjau ulang dalam perioda tertentu dan direvisi atau bila 

perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu sesuai dengan 

perkembangan di masyarakat. 
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Prinsip 6 : Bila karakteristik produk di spesifikasi, maka harus didesain pula metode 

pengujiannya. Bila diperlukan metode pengambilan contoh (sampling), maka jumlah 

contoh dan frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas. 

Prinsip 7 :  Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus 

didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-perundangan 

yang berlaku. Dalam menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan  

jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti 

lembaga penilaian  kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi. 

 

1.6  Manfaat standardisasi 

Sesuai definisi, standardisasi bertujuan untuk mencapai ekonomi keseluruhan 

secara maksimum dan memberikan manfaat bagi berbagai sektor masyarakat.   

Manfaat standardisasi secara umum adalah untuk: 

1. Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik 

maupun internasional. Selain itu berguna untuk menghilangkan hambatan teknis 

dalam perdagangan melalui harmonisasi standar;  

2. Membantu mempercepat desiminasi sistem manajemen, teknologi dan inovasi; 

3. Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus terhadap mutu, keamanan, 

keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan; 

4. Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian dan; 

5. Optimasi infrastruktur standardisasi. 

 

Manfaat standar bagi berbagai sektor masyarakat yang berkepentingan: 

Bagi produsen penerapan standar bermanfaat dalam hal: 

1. Memberikan kemudahan dalam membuat prosedur dengan format yang   sudah 

siap. Dibuat dan berlaku secara umum dalam pemecahan masalah yang berulang;  

2. Mengurangi peralatan serta waktu persiapan pada lini produksi dan membuat 

bertahannya proses produksi tertentu dengan sedikit perubahan; 
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3. Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu 

untuk mengurangi produk yang tak memenuhi spesifikasi (reject) dan pengerjaan 

ulang (re-working); 

4. Memungkinkan pengadaan bahan baku seperti material dan komponen yang dapat 

dipertukarkan dari stok yang tersedia dengan lebih mudah serta tanpa kehilangan 

waktu; 

5. Mengurangi persediaan dan sisa material, komponen dan  produk akhir; 

6. Memfasilitasi pelatihan bagi staf dan operator; 

7. Mengurangi biaya pada pekerjaan administratif; 

8. Memfasilitasi pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen; dan 

9. Mendorong tercapainya produktivitas yang lebih tinggi di setiap divisi/depar-

temen, yang berarti pengurangan biaya, harga rendah, penjualan tinggi dan 

keuntungan lebih besar. 

 

Bagi pemasok dan pedagang  penerapan standar bermanfaat dalam hal: 

1.  Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian; 

2.  Pengadaan yang lebih mudah; 

3.  Mengurangi investasi di dalam inventarisasi; 

4. Penyederhanaan pelayanan; 

5.   Pengurangan biaya; 

6 fasilitasi di dalam perluasan pasar;  

7.  Fasilitasi di dalam pelayanan pasca penjualan; 

8.  Mempercepat kembalinya modal dan keuntungan investasi lebih tinggi;. 

9.  Standar memberikan dokumen yang sah terhadap pengadaan stok, penjualan 

mereka, sehingga  mudah disusun dengan jelas sesuai kebutuhan pelanggan;  

10. Standar memungkinkan semua pihak yang terkait untuk menghindari, mengurangi 

kemungkinan adanya kesalahpahaman yang mendorong ke arah perselisihan 

perdagangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi atau proses peradilan. 
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Bagi konsumen atau pengguna, penerapan standar  bermanfaat untuk:  

1. Memudahkan pemilihan produk bermutu; 

2. Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian; 

3. Pengadaan yang mudah dengan biaya lebih rendah; 

4. Penyederhanaan pelayanan dan meningkatkan layanan purna jual; 

5. Mengurangi investasi di dalam inventori; 

6. Dasar untuk bertransaksi; 

7. Mengurangi perselisihan dan kesalah pahaman. 

 

Bagi ilmuwan, penerapan standar bermanfaat dalam hal: 

1. Sebagai dasar penetapan dalam memfasilitasi suatu hasil akhir yang dapat 

dibandingkan dan diproduksi ulang dalam mengevaluasi produk dan jasa; 

2. Membantu dalam menentukan spesifikasi dan persyaratan khusus item lainnya; 

3. Memberikan definisi yang teliti terhadap alat, piranti dan peralatan yang 

digunakan serta  prosedur yang akan digunakan dan harus diikuti dalam teknik 

evaluasi;  

4. Memberikan solusi yang dapat diterima dan disetujui terhadap masalah yang 

berulang, serta memungkinkan mereka untuk lebih berkonsentrasi secara efektif 

pada hal penting dan isu pokok sifat awal dari perancangan, penelitian dan 

pengembangan; dan 

5. Sebagai titik awal bahan penelitian dan pengembangan untuk selanjutnya 

berimbas terhadap peningkatan mutu barang dan jasa. 
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BAB 2    STANDAR 

 

2.1   Lingkup standar  

“Standards perform a function similar to DNA’s by providing the essential 

building blocks for economic, political and social networks. Indeed, standards have 

the potential to control the future of entire industries on a global scale. And yet, the 

role standards play in every day life is not well understood, not only by lay people, 

which is to be expected, but by future standards developers and users -----------------“ 

Donald Purcell 

 

Standar adalah suatu dokumen, spesifikasi teknik atau sesuatu yang 

dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengn memperhatikan 

syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini 

dan masa mendatang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya (ISO/IEC Guide 

2:2004). 

 

Seperti telah diketahui, standarisasi mencakup kegiatan penetapan, penerapan 

dan perumusan standar, dengan memperhatikan masalah aktual atau yang potensial, 

menyediakan peluang untuk penggunaan bersama dan berulang, dan ditujukan untuk 

mencapai tingkat yang optimum dalam suatu situasi tertentu. 

Apakah kegiatan standardisasi dapat diklasifikasi sebagai suatu cabang ilmu? 

Hal ini sulit dilakukan karena suatu cabang ilmu memerlukan kehadiran metoda 

ilmiah, artinya permasalahan harus diidentifikasi, ada koleksi data, formulasi hipotesa 

dan suatu eksperimen yang didesain untuk menguji hipotesa tersebut. Pengembangan 

standar tidak mengikuti langkah ilmiah yang didesain untuk memastikan objektivitas-

nya - suatu standar disusun bila ada sekelompok ahli teknologi/pemangku 

kepentingan bersepakat untuk memformalkan suatu prosedur atau untuk menetapkan 

tingkat kinerja tertentu.  

 Sejogianyalah diterima saran Lal Verman (1973) yang mengklasifikasi 

standardisasi sebagai suatu disiplin pengetahuan. Sesuai definisi, pengertian disiplin 

di sini adalah “ branch of instruction or learning” 



 20

Untuk memudahkan dan membantu pemahaman standar dan standardisasi, Lal 

Verman (1973) mengemukakan “ruang standardisasi” dengan subjek pada sumbu-x, 

aspek pada sumbu-y dan level pada sumbu-z 

Umumnya standar memiliki tiga atribut: 

• Subjek : misalnya:  rekayasa, pangan, tekstil, manajemen, gambar teknik. 

• Aspek : misalnya: pengujian, analisis, spesifikasi, pengemasan, pemberian label 

atau penandaan. Suatu standar dapat saja mencakup lebih dari satu aspek: contoh 

standar suatu produk dapat mencakup spesifikasi, pengambilan contoh, cara 

pengujian terkait, pengemasan dan penandaannya. 

• Level : misalnya: level perorangan, perusahaan, asosiasi, nasional, regional atau 

internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1   Ruang standardisasi  (Verman, 1973) 

 

Sumbu-x 

Subjek meliputi hampir semua kegiatan komersil dan teknologi masyarakat 

seperti rekayasa yang mencakup rekayasa sipil, listrik, mesin, hidrolik, 
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aeronautika, konstruksi dan nuklir; pertanian, kehutanan, kelautan, transportasi 

darat, laut dan udara, olah raga, musik dan sebagainya dan bidang ilmu yang 

mencakup matematika, fisika, kimia, biologi, geografi dan sebagainya. Setiap 

bidang kegiatan tersebut mencakup pula berbagai subjek standar seperti material, 

kawat penghantar listrik, mur baut, lembaran baja, alat pertanian, alat pengolahan 

pasca panen, bibit tanaman dan sebagainya. 

 

Sumbu-y 

Aspek antara lain meliputi istilah dan definisi untuk bidang ilmu dan industri 

tertentu, lambang, spesifikasi mutu, komposisi, metode sampling, metode uji 

inspeksi untuk pembuktian kesesuaian, metode grading, pedoman desain, metode 

analisis kimia, pedoman pemeliharaan, persyaratan keamanan, persyaratan 

perlindungan terhadap bahaya kebakaran (fire protection), skema penyederhanaan 

atau rasionalisasi, persyaratan pelabelan atau pengemasan, model kontrak atau 

model perjanjian dan sebagainya. 

       

Sumbu-z 

Level : Standardisasi. Level menunjukkan wilayah beroperasinya suatu standar, 

atau dengan perkataan lain menetapkan domain atau wilayah penerapan standar 

tersebut. Level ditentukan oleh kelompok berkepentingan yang menerapkan 

standar tersebut dalam operasinya. 

 

Contoh:       

Standar individu atau standar perorangan. Standar individu adalah standar yang 

dibuat, diterapkan, dievaluasi, direvisi, dikembangkan atau diabolisi oleh individu. 

Contoh: jadwal kegiatan harian, standar rumah tinggal, rak buku atau lemari dan baju. 

Jembatan, bendungan atau konstruksi spesifik yang bersifat tunggal yang sangat 

bergantung pada lokasi dan kondisi alam dapat dikelompokkan sebagai standar 

individu.  

 

Standar perusahaan dirumuskan dan digunakan oleh bagian (standardisasi) dalam 

suatu perusahaan dan diterapkan di perusahaan itu sendiri untuk mencapai ke-

ekonomian perusahaan secara keseluruhan. Contoh: sistem pergudangan, 



 22

pengemasan, administrasi, desain, pembelian, penerimaan, persyaratan dan pelatihan 

tenaga kerja, dan sebagainya. 
 

Standar asosiasi dirumuskan oleh organisasi atau asosiasi pelaku usaha sektor 

ekonomi tertentu yang memiliki kepentingan untuk menerapkan standar tersebut di 

lingkungan masing-masing secara bersama. Meski berbagai unit pelaku usaha 

menghasilkan produk yang sama dan mungkin saling bersaingan, mereka dapat saja 

bekerja sama dan menyusun standar asosiasi untuk memperluas pangsa pasar. Hal ini 

sering terjadi di negara industri.  

Contoh: telah disusun berbagai standar seperti standar sistem ventilasi, pelapisan 

logam (coating and plating standards) dan sebagainya. 

SAE (Society of Automotive Engineers) menyusun standar yang semula hanya 

digunakan oleh industri otomotif di Amerika Serikat. Standar SAE kemudian meluas 

dan diterima di seluruh dunia. Demikian pula standar NEMA (National Electrical 

Manufacturers Association), standar ASTM (American Society for Testing Materials), 

standar API (American Petroleum Institute) dan sama halnya dengan standar VDE di 

Jerman yang juga telah menjadi acuan umum di bidang listrik.  

Ternyata standar asosiasi telah digunakan secara umum dan diakui secara 

internasional, hal ini diperlihatkan di Tabel 2.1 berikut.   
 

Tabel 2.1  Pemanfaatan standar asosiasi 

Asosiasi Bidang penerapan standar asosiasi 

 

American Petroleum Institute (API) 

minyak & gas, peralatan migas, saluran 

pipa, tangki penimbun, bejana tekan, energi, 

keselamatan, lingkungan 

American Welding Society (AWS) pengelasan, konstruksi, sertifikasi  

NACE International korosi, pelapisan, proteksi korosi (termasuk 

proteksi maritim) 

American Society of Mechanical 

Engineers (ASME) 

rekayasa, codes & standards, mekanikal, 

sertifikasi ASME Code untuk bejana tekan 
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Standar nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak 

terkait di wilayah kedaulatan suatu negara tertentu dan ditetapkan oleh pihak 

berwenang yaitu organisasi standardisasi nasional. 

Contoh: SNI (Indonesia), MS (Malaysian Standard), SS (Singapore Standard), PNS 

(Philipine National Standard), TIS (Thai Industrial Standard), IS (Indian Standard), 

BS (Bristish Standards), JIS (Japan Industrial Standards), ANSI (American National 

Standards Institute), DIN (Deutsches Industrie Norm) dan sebagainya. 

Contoh: Penggunaan standar nasional SNI.  

Untuk membangun rumah, gedung perkantoran dan sebagainya diperlukan dukungan 

standar nasional seperti SNI 15-2094-2000 Bata merah pejal untuk pasangan dinding; 

SNI 15-2049-2004 Semen Portland; SNI 07-2052-2002 Baja tulangan beton, dan 

lain-lain. Hal ini akan meningkatkan efisiensi pembanguan perumahan/gedung secara 

nasional.  

Untuk makanan dan minuman seperti minyak nabati (minyak sawit, minyak kelapa, 

minyak jagung) juga telah diterbitkan SNI tertentu. SNI kelompok makanan dan 

minuman ini umumnya menetapkan level ketidakmurnian maksimum yang diizinkan 

dan standar di sini terutama ditujukan untuk menjamin mutu dari segi keamanan, 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas. 

 

Standar regional dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai 

negara dalam suatu wilayah ekonomi, politik, geografi tertentu yang serupa atau 

menghasilkan komoditi sama atau memiliki ikatan perdagangan tertentu. Negara 

dalam suatu wilayah tertentu tadi memproduksi, memperdagangkan atau 

menggunakan produk sejenis sehingga dirasakan perlu untuk mempererat kerjasama 

di bidang ekonomi, yang dipermudah dengan adanya standar regional yang diacu 

bersama.  

Contoh:  

• European Union atau EU merupakan suatu organisasi regional terbesar yang 

terdiri dari 27 negara anggota dengan jumlah penduduk total sekitar 500 juta 

orang. EU didirikan pada tahun 1993 (The Maastricht Treaty).  

Standar Europa yang dirumuskan oleh European Committee for Standardization 

(CEN) disebut standar EU.  
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• Kegiatan standardisasi organisasi regional ASEAN (Association of South East 

Asian Countries) diselenggarakan oleh ACCSQ (ASEAN Consultative 

Committee for Standards and Quality). Negara anggota ASEAN meliputi:  

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunai 

Darussalam, Laos, Myanmar dan Kamboja dengan jumlah penduduk seluruhnya 

sekitar 560 juta. Suatu potensi pasar regional yang cukup besar. Pada tahun 

1997 oleh Dewan AFTA telah diidentifikasi 20 produk untuk harmonisasi 

standar. Prinsip dasar harmonisasi mengandung pengertian bahwa badan 

standardisasi nasional di negara-negara ASEAN perlu menyelaraskan standar 

nasional mereka dengan standar internasional yang relevan (atau meng-adop 

standar internasional) sesuai dengan persyaratan ISO/IEC Guide 21. 

Harmonisasi produk priotitas ini dilakukan berdasarkan standar internasional 

ISO, IEC dan ITU.  

Contoh : 

Produk Standar internasional 

Lemari Es 

HS8418 

IEC 60335-1:1991 berikut amandemennya 
IEC 60335-2-24:1992 
ISO 7371:1995 
ISO 8187:1991 
ISO 8561:1995 

Air conditioners 

HS8415 

IEC 60335-1:1991 berikut amandemennya 
IEC 60335-2-40:1995 
ISO 5151 

 

Pada tahun 1999 dilakukan harmonisasi mengenai aspek keselamatan terhadap 

71 produk listrik dan terhadap 10 produk listrik mengenai aspek kompatibilitas 

elektro magnetik EMC (EMC – Electromagnetic Compatibility). 

 

• Di wilayah Asia – Pasifik terdapat APEC dengan SCSC (Asia Pacific Economic 

Cooperation, Sub Committee on Standards and Conformance). 

 

• Negara-negara Arab membentuk ASMO (Arab Organization for 

Standardization and Metrology) yang bertujuan untuk melaksanakan unifikasi 
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istilah, metode pengujian, pengukuran dan spesifikasi antar negara Arab. 

Keanggotaan meliputi Mesir, Irak, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya dan Syria. 

 

Standar internasional (lihat Gambar 2.1) merupakan standar hasil kesepakatan pada 

level internasional antara berbagai negara yang diwakili oleh organisasi standar 

nasional masing-masing negara. Kini penerapan standar internasional terutama 

ditujukan untuk meningkatkan perdagangan global, memperlancar pertukaran produk 

dan jasa serta untuk mengembangkan kerjasama di bidang pengetahuan dan teknologi. 

 

Beberapa organisasi standardisasi internasional adalah: 

• ISO (International Organization for Standardization), berkedudukan di Geneva 

Swiss, organisasi ini mengkoordinir semua kegiatan standardisasi (kecuali bidang 

kelistrikan) dan mulai beroperasi pada tahun 1947. Kini ISO merupakan jaringan 

standardisasi beranggotakan 147 badan standar nasional (terdiri dari 97 full 

members dan 35 correspondent members). Sebagian dari anggota ISO merupakan 

bagian dari struktur pemerintah seperti halnya BSN yang mewakili Indonesia. 

Sebagian anggota lain, terutama yang berasal dari negara industri berakar pada 

organisasi swasta. Meskipun demikian ISO selalu berusaha untuk memenuhi dan 

memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun 

swasta, industri, pemakai dan konsumen; yang dalam hal ini disalurkan melalui 

perwakilan di badan standardisasi nasional.  

Misi utama ISO adalah mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan 

terkait lainnya untuk memfasilitasi perdagangan internasional, memajukan 

kerjasama global di bidang industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam 

melaksanakan tugasnya ISO didukung oleh beberapa komite ISO seperti DEVCO 

(Development Committee), CASCO (Conformity Assessment Committee) dan 

COPOLCO (Consumers Policy Committee). Standar ISO merupakan standar 

voluntari (voluntary) dan kini terdapat sekitar 13,000 buah standar untuk berbagai 

bidang, mulai dari produk, jasa, proses, sistem manajemen, material, informasi 

dan lain-lain. Perumusan standar ISO didukung oleh 188 TC (Panitia Teknis) yang 

melibatkan ribuan tenaga ahli dari berbagai negara. Standar ISO yang 
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dikembangkan berdasarkan respon terhadap kebutuhan pasar dan berlandaskan 

konsensus berbagai pihak ternyata telah digunakan secara luas.  

Standar ISO dapat diperoleh langsung dari sekretariat ISO atau melalui Badan 

Standardisasi Nasional negara masing-masing.  

  

• IEC (International Electrotechnical Commission) bergerak di bidang standar 

perlistrikan, elektronika, magnetics, pembangkitan dan distribusi energi, 

elektroakustik dan disiplin terkait seperti istilah dan lambang, pengukuran dan 

kinerja, dependability, desain & pengembangan, safety dan lingkungan. IEC juga 

berkantor pusat di Geneva, Swiss. Hingga kini telah diterbitkan sekitar 5,000 

standar. Standar IEC banyak dimanfaatkan oleh pengusaha di bidang perlistrikan 

dan elektronika untuk memperluas pasaran mereka. Scheme penilaian kesesuaian 

IEC didasarkan pada standar internasional. IECEE menangani penilaian 

kesesuaian terhadap standar untuk peralatan listrik dan elektronika termasuk 

photovoltaik. Telah dikembangkan dua scheme yaitu CB Scheme dan CB-FCS 

Scheme. 

ISO bersama IEC telah menyusun berbagai pedoman mengenai teknik penilaian 

kesesuaian (seperti: inspeksi, pengujian, sertifikasi produk, sertifikasi sistem 

manajemen, akreditasi dan saling pengakuan (mutual recognition). 

 

• ITU (International Telecommunication Union) yang bergerak di bidang 

standardisasi telekomunikasi merupakan specialized agency dari PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa). Keanggotaan ITU sekarang berjumlah 190 negara 

anggota (member states) dan 650 anggota sektor (sector members). ITU 

mengembangkan rekomendasi internasional di bidang telekomunikasi dan 

komunikasi radio. ITU juga bekerja sama dengan ISO dan IEC di bidang 

standardisasi teknologi informasi dan telekomunikasi. 

 

• CAC (Codex Alimentarius Commission) terutama merumuskan pedoman 

international dan juga standar di bidang pangan dan obat-obatan. Codex didirikan 

pada tahun 1962 di Roma, Italia dan merupakan intergovernment agency dari PBB 

di bawah Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health 
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Organization (WHO). Jumlah anggota Codex adalah 158. Anggota suara (one 

state one vote) untuk pengembangan standar CODEX diwakili oleh lembaga 

nasional, departemen atau kementerian yang meregulasi produksi makanan. 

Codex Alimentarius merupakan perangkat standar internasional mengenai produk 

pangan, baik pangan segar, pangan semi-proses atau pangan yang telah diproses. 

Standar Codex memuat persyaratan agar pangan bersifat baik (wholesome), 

bergizi dan aman. Sejak didirikan Codex telah menyusun lebih dari 230 standar 

pangan dan 185 codes of hygiene and sanitary practice, serta menerbitkan 25 

pedoman untuk kontaminan, menetapkan lebih dari  2500 batas residu pestisida, 

mengevaluasi keamanan terhadap lebih dari 750 food additives  dan menilai lebih 

dari 150 veterinary drug residues. Juga telah dikembangkan pedoman mengenai 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) serta tata cara penerapannya di 

bidang keamanan pangan. 

 

Meski setiap level memiliki kegunaan masing-masing, tetapi setiap level 

hendaknya secara maksimal mengacu pada standar yang dirumuskan pada level di 

atasnya. Sebaliknya standar level di bawahnya hendaknya dijadikan masukan bagi 

standar pada level di atasnya. 

Sebagai suatu disiplin dinamis, standar harus mengikutinya perkembangan 

ilmu dan teknologi dan harus pula menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang selalu 

berubah dengan waktu. Berbagai institusi penulisan standar menetapkan kurun waktu 

tertentu untuk melakukan pembaharuan, peninjauan kembali atau revisi dari suatu 

standar.  

 

Life cycle suatu standar 

Perumusan suatu standar umumnya melalui tujuh tahap utama: 

1) Identifikasi perlunya suatu standar tertentu oleh para pemangku kepentingan; 

2) Penyusunan program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan dan penetapan 

prioritas oleh semua pihak berkepentingan disusul adopsi dalam program kerja 

badan/lembaga standardisasi nasional; 

3) Penyiapan rancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang 

diwakili oleh pakar (termasuk produsen, pemasok, pemakai, konsumen, 
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administrator, laboratorium, peneliti dan sebagainya) yang dikoordinasikan oleh 

panitia teknik; 

4) Konsensus mengenai rancangan standar; 

5) Validasi melalui public enquiry nasional mencakup semua unsur ekonomi dan 

pelaku usaha untuk memastikan keberterimaan secara luas; 

6) Penetapan dan penerbitan standar, dan; 

7) Peninjauan kembali (revisi), amandemen atau abolisi. Suatu standar dapat 

direvisi setelah kurun waktu tertentu (umumnya 5 tahun sekali) agar selalu sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan baru.  

 

Diterapkan tidaknya sesuatu standar oleh berbagai pihak dan masyarakat 

menjadi petunjuk mengenai kegunaan serta manfaatnya bagi semua pemangku 

kepentingan terkait. Jumlah standar yang dimiliki suatu negara tidak merupakan 

indikasi terpenting mengenai “tertib standarnya” negara tersebut. 

Hak cipta (copyright) standar umumnya berada di tangan badan standardisasi 

nasional negara masing-masing. BSN memiliki hak cipta atas Standar Nasional 

Indonesia. 

 

2.2   Jenis standar 

2.2.1  Klasifikasi standar 

Dari beberapa contoh yang telah diberikan, tampak betapa sulitnya meng-

klasifikasi jenis standar dalam kelompok tertentu. Dalam literatur standardisasi 

khususnya standardisasi nasional dijumpai berbagai cara pengelompokan (klasifikasi) 

dan penomoran jenis standar, yang umumnya tidak berdasarkan landasan sistematik. 

International Classification for Standards (ICS) adalah suatu sistem 

klasifikasi internasional standar yang dikembangkan dan dipelihara ISO. Sistem ini 

mencakup semua sektor ekonomi dan kegiatan manusia dan ditujukan untuk dijadikan 

kerangka untuk menyusun katalog dan database standar teknis serta dokumen 

normatif lain, dan juga untuk memberikan kemudahan dalam pencarian standar serta 

menjadi dasar bagi sistem pemesanan standar nasional/internasional. 

Struktur berdasarkan ICS menggunakan hirarki klasifikasi yang terdiri dari 

tiga level sebagai berikut: 
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Level 1, bidang (fields) terdiri atas notasi 2 (dua) digit, contoh: 

59  Teknologi tekstil dan kulit 

Level 2, kelompok (groups) terdiri atas notasi bidang 2 digit dan notasi 3 digit, 

contoh: 

59.80              Produk industri tekstil 

Level 3, sub-kelompok (sub-groups) terdiri atas notasi bidang 2 digit, notasi 

kelompok 3 digit dan notasi sub kelompok terdiri dari 2 digit, contoh: 

 59.080.20 Benang 

 

Bidang dalam ICS mewakili salah satu atau kombinasi dari: 

• Sektor ekonomi: seperti pertanian, pertambangan, konstruksi; 

• Cabang rekayasa/teknologi, perakitan kendaraan bermotor, telekomunikasi, 

pemrosesan pangan; 

• Kegiatan: pelestarian lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, atau; 

• Bidang ilmu: matematika, kimia, fisika. 

 

Hingga kini telah dikembangkan lebih dari 90 bidang. 

Contoh penerapan ICS. 

Demi efisien dan efektivitas, BSN telah menerapkan International Classification of 

Standards (ICS). Selain itu ICS juga digunakan dalam kegiatan penyusunan standar 

SNI. BSN telah menerapkan klasifikasi berdasarkan ICS yang terdiri dari 7 (tujuh) 

digit untuk tujuan alokasi kegiatan penyusunan standar yang didukung oleh Panita 

Teknis dalam rangka Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). Dengan 

demikian diharapkan pelaksanaan PNPS dapat berlangsung lebih efektif dan tumpang 

tindih perumusan standar dapat dihindarkan. 

Panitia Teknis (PT) diberi identitas dengan penomoran dan nama yang diusahakan 

berkaitan dengan ICS.  

Nomor PT dinyatakan sebagai berikut: 

PT XX-YY di mana XX adalah kode bidang PT yang disesuaikan dengan nomor ICS 

2 digit yang terdiri dari 40 nomor bidang dan YY adalah nomor urut PT yang 

ditetapkan oleh BSN mulai dari 01 hingga 99 
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Contoh: PT 65-YY :  2 digit pada ICS untuk bidang Pertanian 

PT 17-YY :  2 digit pada ICS untuk bidang Metrologi dan Pengukuran,    

         Fenomena Fisika 

 

2.2.2 Jenis (tipe) standar 

Ada beberapa jenis standar, antara lain: 

• Standar istilah (vocabulary standards) seperti glosari, lambang dan tanda; 

Standar istilah mencakup glosari dan definisi istilah. Standar ini bertujuan untuk 

memberikan pengertian seragam mengenai istilah yang digunakan dalam berbagai 

standar. Seringkali suatu standar memuat juga uraian mengenai istilah yang 

digunakan dalam standar tersebut atau bila sudah ada suatu glosari tersendiri maka 

cukup dengan mengacu glosari tersebut. ISO telah menerbitkan sekitar 150 kosa kata 

(vocabulary). Sebagai contoh: Vocabulary untuk industri plastik, industri refraktori 

(bahan tahan api), pemrosesan informasi dan untuk kertas dan lain-lain. Demikian 

pula IEC, telah menerbitkan kosa kata mencakup lebih dari 8,500 istilah dan definisi. 

Lambang dan tanda, mudah diterima dan merupakan cara canggih untuk mengatasi 

masalah perbedaan bahasa. Sebagai contoh: tanda lalu lintas, tanda di jalan tol atau di 

lapangan terbang.  

Di bidang “bahasa teknik” (bidang teknik menggambar) telah tersedia standar seperti: 

menggambar teknik, ukuran kertas gambar teknik, menggambar sambungan las; 

penyelesaian permukaan dan lain-lain. 

   

• Standar dasar; 

Standar dengan ruang lingkup yang luas atau yang memuat ketentuan umum untuk 

satu bidang tertentu. Contoh: standar pengujian sifat mekanik dan lain-lain. 

Standar dasar besaran fisik adalah suatu bentuk fisik/benda yang diwujudkan dari 

definisi satuan-satuan dasar bagi besaran panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu 

termodinamika, kuat cahaya dan kuantitas zat (satuan SI). 

 

• Standar produk;  
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Standar ini merupakan standar yang sangat banyak digunakan. Jenis standar ini 

mencakup: persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk, material setengah jadi dan 

material; pedoman untuk produksi, pemrosesan, penjualan, pembelian dan 

penggunaan produk; dimensi, kinerja, metode sampling, metode pengujian, cara 

pengemasan dan cara penandaan.  

Standar spesifikasi memuat tiga kategori persyaratan, yaitu persyaratan wajib 

(karakteristik yang diperlukan untuk memastikan daya guna suatu produk); 

persyaratan bersifat rekomendasi (berguna untuk meningkatkan daya pakai produk 

atau untuk memenuhi persyaratan spesifik bagi pelanggan khusus) dan persyaratan 

yang bersifat informatif belaka.  

 

• Standar untuk metode pengujian dan analisa dan inspeksi. 

Metode sampling dan inspeksi seringkali sudah dicakup dalam suatu standar 

spesifikasi tertentu. Namun disamping itu ada standar terpisah seperti standar 

pengambilan contoh untuk komoditi curah seperti terigu, semen, beras, bijih besi dan 

batu bara.  

Metoda pengujian dan analisis seringkali sudah dicakup dalam suatu standar 

spesifikasi tertentu. Namun disamping itu ada standar terpisah seperti standar 

pengujian sample air, peralatan listrik, bahan pelumas dsbnya. 

Metode grading kadang-kadang dicakup dalam suatu standar spesifikasi tertentu. 

Tetapi untuk berbagai jenis material curah atau material setengah jadi terdapat metode 

grading terpisah; untuk grade umumnya  dipakai notasi Grade A, Grade B dsbnya atau 

Kelas 1, Kelas 2 dstnya untuk menggambarkan hirarki grade secara individual. 

Persyaratan pengemasan dan penandaan dapat menjadi bagian dari standar atau 

merupakan standar yang terpisah. Telah ada standar untuk berbagai jenis material 

pengemasan seperti kertas kantong, karton, plastic (tetrapack) dll. Untuk kemasan 

sendiri seperti kaleng makanan dan minuman, drum, tabung gas, dsbnya telah tersedia 

standar tersendiri.  

 

• Standar dengan focus pada organisasi, seperti logistic, pemeliharaan, manajemen 

inventaris, manajemen mutu, manajemen proyek dan manajemen produksi tersedia 

standar seperti: QMS ISO 9000 (Manajemen mutu); EMS ISO 14000 (Manajemen 
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lingkungan), OHSAS 18000 (Spesifikasi untuk sistem manajemen kesehatan dan 

keselamatan kerja); HACCP; QS 9000 (Sistem manajemen untuk pemasok otomotif) 

dsbnya.  

 

Selain pengelompokan yang telah dijelaskan di atas, dikenal pula tipe standar 

berdasarkan fungsi (lihat Bab 7) 

Tipe standar teknik berdasarkan fungsi: 

• Standar Informasi dan standar referens (information and reference standards) 

• Standar pengurangan variasi (variety reducing standards) 

• Standar kompatibilitas dan standar interface (compatibility and interface 

standards) 

• Standar kualitas minimum dan standar keselamatan (minimum quality and 

safety standards) 

Pengelompokan ini sering digunakan dalam berbagai analisis ekonomi 

mengenai standar dan standardisasi. 

 

2. 3   SISTEM STANDARDISASI  

Mengapa kita memerlukan standar? Setiap saat sebenarnya tanpa disadari kita 

membutuhkan dan menerapkan standar. Hal ini terkait dengan masalah sosial dan 

ekonomi dalam kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah kebutuhan produk 

yang berkualitas, kompatibel, aman menyangkut kesehatan masyarakat dan kebutuhan 

akan lingkungan yang terpelihara secara berkelanjutan. Dari segi ekonomi atau 

menyangkut perdagangan internasional pada era globalisasi kita menghadapi pasar 

bebas yang membutuhkan standar produk yang tinggi sehingga menjadi tekanan 

kompetitif tersendiri dan harus menyesuaikan pula dengan persetujuan TBT dan 

terintegrasinya pasar regional di beberapa negara.  

Keterkaitan standar dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi dalam 

kehidupan manusia dapat dilihat di Gambar 2.2  berikut ini.  
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Gambar 2.2  Pengaruh  berbagai faktor ekonomi dan sosial terhadap 

kegaitan standardisasi 

 

Uraian di bawah ini memperlihatkan cara yang ditempuh berbagai negara 

untuk mengintegrasikan standar dan kegiatan standardisasi dalam tatanan negara, 

kebijakan negara dan kehidupan sosial politik mereka. Sebagai contoh diambil 2 

organisasi standardisasi dari negara berkembang yaitu India (didirikan pada 1947) dan 

Malaysia (didirikan pada 1969) dan sebuah organisasi standar swasta di Canada. 

 

India 

Indian Standards Institution didirikan pada tahun 1947 dengan tujuan pengembangan 

kegiatan standardisasi, sertifikasi dan penandaan secara harmonis. Pada tahun 1987 

berubah menjadi Bureau of Indian Standards dengan ruang lingkup yang lebih luas 

dan peningkatan kewenangan yang lebih besar. Fungsi utama BIS kini mencakup 

perumusan dan penerapan standar, operasi dari skema sertifikasi baik untuk produk 

maupun sistem, organisasi dan pengelolaan laboratorium uji, peningkatan kesadaran 

konsumen serta melaksanakan kerjasama dengan badan standardisasi internasional. 
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- Standar yang dirumuskan, ± 18,000 buah, mencakup berbagai segmen penting 

ekonomi yang mendukung industri untuk meningkatkan mutu produk dan jasa 

yang dihasilkan.  

- Untuk memberikan layanan yang lebih luas di seluruh negara, BIS meluncurkan 

Certification Marks Scheme melalui jaringan kantor regional BIS. Selain itu 

didirikan pula rangkaian laboratorium uji untuk mendukung kegiatan sertifikasi 

produk 

- Melaksanakan program pelatihan dan jaringan informasi standar 

- Bekerja sama dengan organisasi internasional ISO dan IEC. BIS menjadi 

“certifying member” dari IEC System of Quality Assessment of Electronic 

Components (IECQ) dan IEC System for Conformity Testing to Standards for 

Safety of Electrical Equipment (IECEE). 

 

Malaysia 

Tahap pembentukan STANDARDS MALAYSIA  

Sejak 1969 – 1996 SIRIM merupakan National Standards Body of the ISO. Pada 

tahun 1996, didirikan DSM (Department of Standards Malaysia) yang mengambil alih 

fungsi National Standards Body of ISO dari SIRIM dan pada tahun yang sama SIRIM 

menjadi SIRIM Berhad suatu corporate body. Pada tahun 2002 DSM National 

Standards Body of the IEC.  

Standards Malaysia bertugas – mengelola infrastruktur pengembangan standar 

nasional pada level kebijakan (policy level) dan partisipasi dalam kegiatan 

standardisasi internasional.  

SIRIM Berhad – berdasarkan penunjukkan Standards Malaysia  bertugas – 

mengelola infrastruktur pengembangan standar nasional (sekretariat semua komite 

pengembangan standar) dan partisipasi dalam kegiatan standardisasi internasional 

pada level teknis (technical level). Menerbitkan, menjual dan mendistribusikan 

standar Malaysia. 

Industry Standards Committee (ISCs) ditetapkan oleh My NSC. Komite yang 

berjumlah 24 buah dikelola oleh SIRIM Berhad. Bila diperlukan ISC dapat 

membentuk Technical Committee (TC) atau Working Groups (WGs) yang bertugas 

mengembangkan, merumuskan dan mengkaji standar Malaysia di bidang tertentu.  
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Sejak tahun 1991 untuk mempercepat pengembangan standar Malaysia  telah 

ditunjuk beberapa Standards Writing Organizations (SWOs) yang menyususn standar 

sesuai dengan bidang keahlian tertentu.  

Standards Malaysia berada di bawah Menteri Science, Technology dan 

Innovation. Menteri membentuk Malaysian Standards and Accreditation Council 

(MSAC) yang terdiri dari 15 wakil dari berbagai pemangku kepentingan.  

Malaysian Standards (MS) merupakan badan standar nasional Malaysia, 

bertugas  pengembangan dan promosi standar MS; mewakili Malaysia di forum 

internasional dan mengakreditasi CAB (Conformity Assessment Bodies) atau 

Lembaga Penilai Kesesuaian.  

Untuk melaksanakan tugasnya MSAC dibantu oleh 4 komite nasional yaitu: 

National Standards Committee (MyNSC), National IEC Committee (MyENC), 

National Accreditation Committee (MyNAC) dan National Medical Testing 

Accreditation Committee (MyNMMTAC). Standards Malaysia merupakan sekretariat 

dari ke empat komite kebijakan tadi. 

 

Canada 

Berdasarkan Standards Council of Canada Act, Standards Council of Canada 

memperoleh mandat untuk mengelola National Standards System. National Standards 

System ini merupakan jaringan organisasi dan perorangan yang terlibat dalam 

kegiatan pengembangan standar voluntari, pemasyarakatan dan implementasinya di 

Canada. 

Fungsi utama Standards Council of Canada adalah: 

- menetapkan standar nasional Kanada 

- akreditasi organisasi yang menyediakan jasa standardisasi 

- koordinasi partisipasi Kanada di kegiatan standardisasi internasional 

- kerjasama dengan mitra asing dan internasional 

- menjadi pusat informasi  

National Standards System telah lebih dari 25 tahun berkiprah untuk 

memastikan keselamatan, keamanan dan kinerja produk dan jasa. Dengan demikian 

membantu membuka akses ke pasar global dan berhasil menjadikan Kanada sebagai 

salah satu pemimpin dalam kegiatan standardisasi internasional.  
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Lebih dari 15,000 anggota dari Kanada duduk dalm komite standar yang menyusun 

standar nasional maupun standar internasional.  

SCC telah mengakreditasi lebih dari 350 organisasi standardisasi a.l.meliputi: 

- Organisasi pengembangan standar  

- Organisasi sertifikasi 

- Laboratorium pengujian dan kalibrasi 

- Lembaga penilaian sistem manajemen mutu 

- Lembaga inspeksi 

- Lembaga penilaian sistem manajemen lingkungan  

 

 
 

Gambar 2.3  Skema sistem standar nasional Canada  

 

Sistem Standardisasi Nasional (SSN) di Indonesia 

Sistem standardisasi didefinisikan sebagai tatanan jaringan sarana dan 

prasarana kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan 

nasional dan internasional yang meliputi kelembagaan standardisasi, perumusan 

standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, 

pemasyarakatan, informasi dan dokumentasi, metrologi, sertifikasi, akreditasi, 
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pendidikan dan pelatihan standardisasi serta penelitian dan pengembangan 

standardisasi (dikutip dari BSN, 2001). 

Sistem Standardisasi Nasional dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai 

pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1991 tentang 

Standar Nasional Indonesia. 

Sistem Standardisasi Nasional merupakan dasar dan pedoman bagi setiap 

kegiatan standardisasi di Indonesia. Dengan semakin terbukanya pasar global, peran 

standar dan penilaian kesesuaian menjadi semakin penting untuk memfasilitasi 

perdagangan antara negara baik di tingkat regional maupun internasional. 

Harmonisasi Standar Nasional Indonesia dengan standar internasional, 

pengakuan atas kompetensi sistem penilaian kesesuaian di Indonesia baik secara 

regional maupun internasional, pemberlakuan standar ke dalam regulasi teknis sesuai 

dengan aturan internasionl, penyiapan sumber daya manusia serta infrastruktur 

penilaian kesesuaian bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. 

Setiap kegiatan tersebut memerlukan peran serta aktif dari segenap pemangku 

kepentingan dari kalangan pemerintah, industri, konsumen, akademia, pakar dan 

masyarakat luas.  

Secara umum dapat dijabarkan keterlibatan para pihak pemangku kepentingan 

dalam tatanan SSN tersebut seperti tertera dalam Tabel 2.1 berikut: 

 

 Tabel 2.1  Peran keterlibatan pemangku kepentingan/unsur dalam SSN 

 

Unsur Peran Keterlibatan 

Pemerintah Menetapkan kebijakan standardisasi 

Badan Standardisasi Nasional Menetapkan program standardisasi 

Menetapkan standar 

Menyusun Pedoman Pelaksanaan SSN 

Informasi, dokumentasi penerbitan dan 

desiminasi standar 

Pemasyarakatan standar 

Penelitian dan pengembangan 
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Unsur Peran Keterlibatan 

Pelaksanakan kerjasama internasional dan 

regional, notification & enquire point 

Akreditasi lembaga penilaian kesesuaian 

(LPK sistem manajemen, produk, 

inspeksi, personel, laboratorium 

pengujian, kalibrasi) 

Metrologi  

Pelatihan personel di bidang standardisasi 

Instansi Teknis (departemen), Lembaga 

non-Departemen, Pemerintahan daerah 

Instansi Teknis (Dep. Perdagangan) 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

Panitia Teknik Perumusan Standar; 

Pembinaan, pengawasan secara sektoral 

Metrologi legal 

Perlindungan konsumen 

Mitra, Partisipan dan Pengguna 

- industri,UKM,  

- MASTAN  

- Konsumen, YLKI, LSM 

 

- Lembaga Sertifikasi, Pengujian,  

   Kalibrasi 

- Lembaga Pelatihan dan Pendidikan 

 

Penerapan standar tanda SNI 

E balloting, wadah komunikasi  

Pemastian pemenuhan standar dan 

perlindungan konsumen 

Sertifikasi, pengujian,inspeksi, kalibrasi, 

Sertifikasi personel 

Pelatihan 

   

Kebijakan Standardisasi 

Kebijakan standardisasi ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan serta 

bermanfaat untuk: mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara 

menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, 

perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, mengelola 

keanggotaan pada organisasi standardisasi internasional (ISO. IEC, CAC) dan 

regional (ASEAN-ACCSQ, APEC-SCSC, PASC) dan memenuhi persyaratan 

perjanjian TBT-WTO  

 Pengembangan SNI disesuaikan dengan kaidah internasional, selaras dengan 

standar internasional dan dilaksanakan oleh BSN.  
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Penerapan SNI pada dasarnya bersifat voluntari (voluntary), namun sesuai 

dengan keperluan dan kepentingan nasional melalui regulasi teknis (Good Regulatory 

Practices) SNI dapat diterapkan secara wajib.  

 Penilaian kesesuaian diterapkan sesuai dengan pedoman internasional  dan 

akreditasi dilaksanakan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) ketertelusuran 

dilaksanakan melalui NMI (Lembaga Nasional Metrologi) 

 

Pengembangan SNI 

Sistem pengembangan SNI ini mencakup kelembagaan dan proses yang 

berkaitan dengan perumusan standar, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI. 

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara pemangku kepentingan maka 

pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma, yakni: (a) terbuka bagi semua 

pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat; (b) transparan agar semua 

pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi berkaitan dengan 

pengembangan SNI, (c)  tidak memihak dan konsensus sehingga semua pemangku 

kepentingan dapat menyalurkan pendapatnya dan diperlakukan secara adil, (d) efektif 

karena memperhatikan keperluan pasar dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, (e) koheren dengan standar SNI lainnya dan koheren dengan standar 

internasional kecuali alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar, demi 

memperlancar perdagangan internasional, (f) berdimensi nasional yakni 

memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan 

daya saing perekonomian nasional dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan serta 

memenuhi kebutuhan nasional industri, perdagangan, teknologi dan sektor lain dari 

kehidupan nasional. 

Untuk menerapkan norma tersebut, pengembangan SNI dilaksanakan melalui 

sejumlah tahapan sebagai berikut: 

1. Penyusunan program nasional; 

2. Perumusan rancangan SNI (RSNI); 

3. Jajag pendapat RSNI; 

4. Persetujuan RSNI; 

5. Penetapan SNI; 

6. Pemeliharaan SNI. 
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Tahapan pengembangan SNI secara rinci akan dibahas di Bab 3. 

 

Penerapan SNI 

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan 

(spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya, yang pada 

dasarnya bersifat voluntari (voluntary). Untuk menjamin keberterimaan dan 

pemanfaatan SNI secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain 

menerapkan norma keterbukaan, transparansi dan tidak memihak. Bila suatu standar 

terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan 

ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat diacu 

dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib 

(mandatory). Dalam hal ini kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI 

menjadi terlarang.   

Oleh karena itu pemberlakuan SNI yang diterapkan secara wajib perlu 

dilakukan secara hati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut: (a) 

menghambat persaingan sehat, (b) menghambat inovasi, (c) menghambat 

perkembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Namun demikian, penerapan SNI 

wajib perlu dilakukan terhadap produk dengan risiko tinggi demi kesehatan, 

keamanan dan keselamatan masyarakat. 

Pemberlakuan SNI yang diterapkan secara wajib perlu didukung oleh 

pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk 

mengawasi atau mengkoreksi produk yang tidak memenuhi SNI itu.  

Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang diterapkan secara 

voluntari merupakan pengakuan terhadap pemenuhan persyaratan SNI, maka bagi 

SNI yang diterapkan secara wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait. 

Untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional atau 

regional dengan pemberlakuan regulasi teknis berkaitan dengan penerapan secara 

wajib sesuatu standar, maka telah diterbitkan Agreement on Technical Barrier to 

Trade (TBT) dan Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS) oleh 

WTO. Indonesia telah menyepakati perjanjian WTO ini dan perlu menerapkan Good 

Regulatory Practices. 
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Perjanjian   TBT pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut: 

1) Sejauh mungkin pengembangan standar nasional tidak ditujukan untuk atau 

berdampak menimbulkan hambatan perdagangan; 

2) Penetapan regulasi teknis termasuk pemberlakuan standar secara wajib tidak 

dimaksudkan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan yang 

berlebihan. Sejauh mungkin standar tersebut mengacu pada standar internasional. 

Regulasi teknis harus dinotifikasi melalui suatu notification body nasional untuk 

memberikan kesempatan bagi semua anggota WTO untuk bertanya atau 

memberikan pendapat (enquiry) selama sedikitnya 60 hari.  

BSN telah ditunjuk sebagai notification body dan enquiry point untuk TBT dan 

Departemen Pertanian sebagai national notification authority dan national enquiry 

point untuk SPS. 

 

Kebijakan Penerapan SNI antara lain mencakup: 

(1)  Untuk standar voluntari 

• Kesiapan pelaku usaha atau industri dalam negeri; 

• Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga penilaian Kesesuaian) dan  

• Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI 

• Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis 

 

(2)  Untuk standar yang diberlakukan secara wajib 

• Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis;  

• Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI; 

• Diperlukan mempersiapkan regulasi teknis agar dapat diterapkan dengan 

efektif melalui koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, 

otoritas pengawasan dan industri ; 

• Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan 

Otoritas Pengawasan (bagian dari instansi teknis); 

• Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada 

prinsip TBT WTO yaitu transparan, non diskriminatif, mendorong saling 

pengakuan sah dan harus jelas serta dimengerti benar oleh semua pihak 

terkait; 
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• Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali bila 

terdapat alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar; 

• Infrastruktur teknis harus menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan; 

• Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis/pihak berwenang. 

 

Penilaian kesesuaian  (conformity assessment) 

Penilaian kesesuaian mencakup seluruh kegiatan, kelembagaan dan proses 

penilaian untuk menyatakan bahwa produk, proses atau jasa memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam suatu standar. Dalam kaitannya dengan penerapan SNI, 

penilaian kesesuaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa 

persyaratan yang ditetapkan dalam SNI telah dipenuhi oleh produk, proses, atau jasa 

yang relevan. Pada dasarnya penilaian kesesuaian diperlukan untuk melandasi 

kepercayaan terhadap penerapan SNI 

ISO/IEC 17000:2004 mendefinisikan penilaian kesesuaian sebagai pernyataan 

bahwa produk, proses, sistem, orang atau lembaga telah memenuhi persyaratan 

tertentu, yang dapat mencakup kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan juga 

akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Sama seperti standar, penilaian kesesuaian 

pada dasarnya juga merupakan kegiatan yang bersifat sukarela sesuai dengan 

kebutuhan dari pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam praktek, penilaian kesesuaian 

dapat dilakukan oleh produsen (pihak pertama), oleh pembeli (pihak kedua), maupun 

pihak-pihak lain (pihak ketiga) yang bukan merupakan bagian dari produsen maupun 

konsumen. 

Pelaku penilaian kesesuaian: 

Pihak Pertama - Penilaian dilakukan sendiri oleh pembuat atau pemasok (deklarasi 

   kesesuaian-diri, self declaration) 

Pihak Kedua -    Penilaian dilakukan oleh pemakai, pembeli atau konsumen langsung; 

Pihak Ketiga -    Penilaian dilakukan oleh pihak independen dari pembuat maupun 

                           pembeli 

Keberadaan pihak ketiga sebagai pelaksana penilaian kesesuaian merupakan 

faktor yang sangat penting bagi perkembangan pendayagunaan SNI dalam berbagai 

kegiatan produksi dan transaksi perdagangan atau pelayanan jasa, karena objektivitas 

penilaian mereka lebih dapat diterima secara luas. 
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Sesuai dengan PP 102 Tahun 2000, pelaksanaan tugas BSN di bidang 

penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai satu-

satunya lembaga akreditasi nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin 

kompetensi pelaksanaan penilaian kesesuaian. KAN berlandaskan hukum berupa 

keputusan pemerintah No. 78 tahun 2001. Identik dengan penerapan standar, 

penilaian kesesuaian juga harus bekerja dengan memenuhi sejumlah norma (a) 

keterbukaaan, berarti semua pihak yang berkeinginan menjadi lembaga penilaian 

kesesuaian dapat mengaksesnya; (b) transparan, agar semua persyaratan dan proses 

yang diterapkan dapat diketahui dan ditelusuri oleh pemangku kepentingan; (c) tidak 

memihak dan kompeten, agar pelaksanaa penilaian kesesuaian dapat dipercaya, 

dilaksanakan secara kompeten dan berwibawa; (d) efektif karena memperhatikan 

keperluan pasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

(e) konvergen dengan perkembangan penilaian kesesuaian internasional. 

 

 
 

Gambar 2.4   Struktur sistem penilaian kesesuaian  
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• Unsur pertama adalah proses akreditasi oleh KAN untuk menilai dan memberikan 

pengakuan terhadap LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian ). Hampir semua 

ketentuan yang ditetapkan oleh BSN merupakan adopsi pedoman ISO/IEC. Selain 

itu KAN juga menggunakan rekomendasi organisasi internasional seperti IAF 

(International Accreditation Forum), APLAC (Asia Pacific Laboratory 

Accreditation Cooperation), PAC (Pacific Accreditation Cooperation) maupun 

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Dalam pelaksanaan 

tugasnya KAN didukung oleh jasa auditor. 

• Unsur kedua adalah proses penilaian kesesuaian yang mencakup kegiatan 

pengujian oleh laboratorium, inspeksi teknis, sertifikasi sistem manajemen, 

sertifikasi personel dan sertifikasi produk oleh LPK yang telah diakreditasi oleh 

KAN.  

• Unsur ketiga adalah proses ketertelusuran pengukuran. Suatu hasil pengukuran 

selalu mengandung ketidakpastian yaitu nilai yang menyatakan rentang di mana 

nilai yang benar berada. Nilai ketidak pastian dapat berasal dari alat ukuran yang 

digunakan, pelaksanaan pengukuran oleh operator, kondisi lingkungan. Oleh 

karena itu untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan, khususnya 

laboratorium penguji memerlukan kalibrasi secara periodik untuk mengetahui 

ketidakpastian serta mengikuti uji profisiensi untuk dapat menjamin unjuk kerja 

suatu laboratorium. 

 

KAN kini telah memperoleh pengakuan international dari APLAC dan ILAC 

untuk untuk akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga 

inspeksi dan dari PAC dan IAF untuk akreditasi sistem manajemen mutu dan sistem 

manajemen lingkungan. Melalui pengakuan internasional terhadap sistem penilaian 

kesesuaian yang dioperasikan oleh KAN, seluruh pemangku kepentingan yang 

memerlukan jaminan keperyayaan terhadap penerapan SNI maupun standar di negara 

tujuan ekspor - baik untuk keperluan pemenuhan persyaratan pelanggan, pemenuhan 

persyaratan regulasi nasional maupun negara tujuan ekspor - dapat memanfaatkan 

hasil sertifikasi, uji  atau kalibrasi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi dan 

laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN. 

Lembaga yang telah diakreditasi KAN meliputi: 
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Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi 

yang diakreditasi KAN (per 200.) 

Laboratorium Penguji 411 

Laboratorium Kalibrasi 103 

Lembaga Inspeksi 17 

Lembaga Sertifikasi QMS  20 

Lembaga Sertifikasi EMS 2 

Lembaga Sertifikasi Produk 21 

Lembaga Sertifikasi personel 4 

Lembaga Sertifikasi HACCP 5 

Lembaga Sertifikasi Pangan Organik 7 

Catatan : data Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi per tahun 2008 

 

Pengembangan sarana dan prasarana Sistem Standardisasi Nasional    

Agar Sistem Standardisasi Nasional dapat dijalankan dengan benar, teratur, 

efektif dan efisiensi perlu diperhatikan pengembangan prasarana dan sarana berikut: 

1. Peraturan perundang-undangan untuk memayungi SSN; 

2. Penyempurnaan pengawasan pelaksanaan penerapan SNI; 

3. Peningkatan jumlah LPK (lembaga penilaian kesesuaian, laboratorium penguji, 

laboratorium kalibrasi) dan sarana pendukung lain (a.l pusat pelatihan) yang 

tersebar merata di wilayah Indonesia; 

4. Peningkatan jumlah SDM meliputi a.l standards engineer, asesor, auditor, 

inspektur, penguji laboratorium, ahli dan juru tera, ppc (petugas pengambil 

contoh), pengawas lapangan, laboran dll.  bidang standardisasi yang kompeten 

melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi; 

5. Pemasyarakatan dan fasilitasi penyebaran dan desiminasi standar dan dokumen 

terkait pada berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan mereka; 

6. Meningkatkan peran MASTAN dan partisipasi asosiasi profesi yang 

berkecimpung di bidang standardisasi. 
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BAB 3   PENGEMBANGAN STANDAR 

 

 

3.1  Pengembangan standar nasional 

Pengembangan standar nasional merupakan salah satu tugas utama lembaga 

standardiasi nasional (LSN). Setiap negara memiliki cara tersendiri, secara garis besar 

dapat diidentifikasi tiga cara: 

- Lembaga standardisasi nasional mengembangkan sendiri standar nasional melalui 

panitia teknik; 

- Lembaga standardisasi nasional mengembangkan sendiri standar nasional melalui 

panitia teknik dibantu oleh organisasi pengembangan standar lain (telah 

diakreditasi); 

- Lembaga standardisasi nasional melimpahkan kewenangan pengembangan  

standar nasional pada organisasi lain (telah diakreditasi). 

Negara seperti Kanada, Jepang dan Amerika Serikat misalnya melimpahkan 

pengembangan standar pada organisasi lain. Negara lain memiliki kombinasi dari 

pengembangan standar melalui panitia teknik yang dibentuknya sendiri dengan 

pengembangan oleh organisasi swasta. DIN misalnya sebagai lembaga standardisasi 

nasional Jerman yang berstatus swasta mengembangkan standar Jerman dan ada lebih 

dari seratus organisasi swasta sektoral membantu mereka mengembangkan standar 

tipe tertentu. Malaysia mendesentralisasi pengembangan standar dari lembaga 

standardisasi nasional ke beberapa organisasi sektoral 

 

Langkah pengembangan standar nasional  

Langkah yang lazim ditempuh dalam pengembangan standar nasional adalah sebagai 

berikut: 

1) Permohonan, 2) Penunjukkan/pembentukan panitia teknik, 3) Perumusan 

rancangan standar, 4) Jajag pendapat, 5) Kaji ulang saran, komentar dan pendapat, 6) 

Persetujuan/penetapan, 7) Penerbitan, 8) Pemasyarakatan, 9) Penerapan dan 10) 

Evaluasi. 
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1) Permohonan.  

Suatu perusahaan, organisasi, perorangan atau LSN sendiri dapat menyatakan 

diperlukannya perumusan standar tertentu atau perbaikan/revisi standar yang telah 

ada. LSN umumnya memiliki Komite Bidang tertentu yang bertanggung jawab 

menangani hal seperti ini. Studi kelayakan dan mencakup: 

- Alasan diperlukan standar nasional dan keuntungannya; 

- Topik/aspek patut dibahas dari segi teknik dan tersedia sdm dan sumber dana;; 

- Diperlukan oleh pasar. 

2) Penunjukkan/pembentukan panitia teknik.  

Bila disepakati oleh Komite Bidang sektor, dibentuk suatu Panitia Teknik (P.T.) atau 

Sub Panitia Teknik (Sub P.T.) untuk menangani standar tersebut. Panitia teknik 

mewakili berbagai pihak yang berkepentingan dan pakar.  

3) Perumusan rancangan standar.  

P.T atau Sub P.T. menyusun rancangan standar berdasarkan keahlian profesional, 

pembahasan dan konsensus. Bila diperlukan dapat dilakukan penelitian atau 

pengujian. 

4) Jajag pendapat.  

Rancangan standar diedarkan untuk dimintakan pendapat. Tersedia waktu terbatas 

untuk mengemukakan pendapat/pembahasan.  

5) Kaji ulang saran, komentar dan pendapat.  

Setelah semua pendapat diterima sesuai jadwal waktu yang ditetapkan, P.T. 

melaksanakan perbaikan dan memintakan pendapat kembali dari para pemberi 

saran/pendapat. 

6) Persetujuan/penetapan.  

P.T. menyetujui rancangan standar dan Sekretariat LSN melakukan penilaian akhir 

mengenai kesesuaian terhadap standar lain, peraturan perumusan dan penulisan 

standar  

7) Penerbitan.  

LSM melaksanakan editing akhir dan penerbitan standar. 

8) Pemasyarakatan.  
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LSN menyebar luaskan informasi mengenai standar baru tersebut. Bila diperlukan 

menyelenggarakan seminar atau pelatihan dan menyusun petunjuk penerapan.  

9) Penerapan. Penerapan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. 

10) Evaluasi.  

LSN melalukan evaluasi berkala terhadap standar, umunya setelah 5 tahun. P.T. yang 

bertanggung jawab menetapkan apakah standar ditarik kembali, direvisi atau 

dipelihara tanpa perubahan. Evaluasi dapat dipercepat jika diperlukan oleh 

perkembangan pasar. 

 

3.2  Prinsip dasar penyusunan standar 

Prinsip yang harus dipenuhi dalam proses pengembangan maupun perumusan dalam 

menghasilkan dokumen standar adalah: 

1. Transparan (Transparent) 

2. Keterbukaan (Openness) 

3. Konsensus dan tidak memihak (Consensus and Impartiality) 

4. Efektif dan relevan (Effective and Relevant) 

5. Koheren (Coherent) 

6. Dimensi pengembangan (Development Dimension) 

 
 

Gambar 3.1  Prinsip dasar penyusunan standar 

Openess 

Transparency

Consensus 
and impartiality

Effectiveness 
and relevance 

Coherence

Development 
dimension 



 49

Transparan 

Transparan, dalam arti prosesnya mengikuti suatu prosedur yang dapat diikuti oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan dan tahapan dalam proses dapat dengan mudah 

diketahui oleh pihak yang berkepentingan 

 

Keterbukaan 

Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengikuti program 

pengembangan standar melalui kelembagaan yang terkait dengan pengembangan 

standar, baik sebagai anggota PT (Panitia Teknik) / SPT (Sub Panitia Teknik) maupun 

sebagai anggota masyarakat. Hendaknya pihak yang berkepentingan dapat terlibat 

untuk memberikan masukan, menyatakan persetujuan atau keberatan mereka terhadap 

suatu rancangan standar. 

 

Konsensus dan tidak memihak 

Memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk 

mengutarakan pandangan mereka serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan 

oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak 

memihak kepada pihak tertentu. Hal ini dilaksanakan melalui proses konsensus di 

tingkat PT, dan juga di rapat konsensus nasional serta di tingkat jajak pendapat dan 

pemungutan suara. Untuk menjamin hal ini harus ada Prosedur Konsensus yang tidak 

memihak  

 

Efektif dan relevan 

Untuk memenuhi kepentingan para pelaku usaha dan untuk mencegah hambatan yang 

tidak perlu dalam perdagangan, maka standar nasional tersebut harus relevan dan 

efektif memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional sehingga bila 

diadopsi standar akan dipakai oleh dunia usaha atau pihak pengguna lainnya. Selain 

itu juga harus memenuhi kebutuhan regulasi dan pengembangan iptek. Sedapat 

mungkin standar nasional berlandaskan unjuk kerja dari pada berdasarkan disain atau 

karakteristik deskriptif dan hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan 

konteks keperluannya.  
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Koheren 

Untuk menghindari ketidakselarasan diantara standar, maka BSN perlu mencegah 

adanya duplikasi dan tumpang tindih dengan kegiatan perumusan standar sejenis lain. 

Agar harmonis dengan kegiatan perkembangan dan perumusan standar perlu ada 

kerjasama dengan badan standar lain baik regional maupun internasional. 

Pada tingkat nasional duplikasi perumusan antara PT dan antara tahun pembuatan 

harus dihindari. 

 

Dimensi pengembangan 

Hambatan yang biasanya dialami oleh usaha kecil/ menengah untuk ikut berpartisipasi 

dalam perumusan standar nasional harus menjadi pertimbangan. Dalam memfasilitasi 

keikut-sertaan UKM serta penyuaraan pendapat mereka ini, diperlukan upaya yang 

nyata. Pembinaan peningkatan kemampuan UKM harus dikedepankan sehingga UKM 

akan mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan pasar. Hal ini dimaksudkan agar 

UKM dapat bersaing di pasar regional/internasional dan dapat menjadi bagian dari 

global supply chain. Dengan demikian standar yang dihasilkan akan memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan negara.  

De Vries (1999) mengemukan bahwa keperluan akan standar dan standardisasi 

dilingkungan pelaku usaha semakin meningkat karena: 

1. Perusahaan umumnya tidak lagi merupakan satuan yang berdiri sendiri, selain 

terlibat dalam kegiatan transaksi perdagangan juga memiliki keterikatan dalam 

operasi teknologi; 

2. Kecenderungan pelaku usaha untuk memusatkan perhatian pada bisnis inti dan 

semakin meluasnya gejala subkontrak memaksa perusahaan untuk mengadakan 

persetujuan dengan pemasok berdasarkan spesifikasi produk, mutu produk dan 

proses pengadaan. Berbagai hal terkait dapat diselesaikan dengan menggunakan 

standar yang disepakati bersama; 

3. Terdapat pula kecenderungan untuk lebih mengutamakan mutu dan masalah 

lingkungan secara lebih sistimatis. Dengan demikian penerapan standar di bidang 

sistem manajemen mutu seperti seri ISO 9000 dan sistem manajemen lingkungan 

seri ISO 14000 juga meningkat dari tahun ke tahun;  
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4. Terjadi peningkatan kesadaran dan tututan konsumen akan produk bermutu. 

Dalam hal ini Lembaga Penilaian Kesesuaian berperan membuktikan kesesuaian 

produk dengan standar melalui sertifikasi. Sertifikasi adalah suatu kegiatan di 

mana pihak ketiga memberikan kepastian tertulis bahwa produk, proses atau jasa 

memenuhi peryaratan standar tertentu; 

5. Globalisasi perdagangan meningkatkan kebutuhan akan standar internasional. 

 

Mengingat uraian tersebut di atas maka dalam kegiatan pengembangan standar 

baru harus diperhatikan sejumlah ketentuan dan faktor penting agar betul-betul 

menyentuh keperluan pemangku kepentingan sebagai berikut. 

1. Harus memenuhi kebutuhan industri, perdagangan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi nasional; 

2. Harus sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara kini dan di masa mendatang; 

3. Harus memperhatikan kepentingan produsen maupun konsumen;   

4. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi tetap 

memperhatikan kemampuan berbagai sektor ekonomi; 

5. Dirancang sedemikian rupa agar memacu pengembangan tata cara pelaksanaan 

kegiatan usaha dan dimanfaatkan sebagai wahana untuk pengoperasian yang lebih 

efisien dan efektif; 

6. Tidak dimaksudkan atau berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan yang 

berlebihan atau yang tidak diperlukan.; 

7. Sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional yang telah ada 

(mengadopsi standar internasional yang relevan) sejauh ketentuan tersebut 

memenuhi kebutuhan dan obyektif yang ingin dicapai serta sesuai dengan faktor-

faktor kondisi klimatik, lingkungan, geologi dan geografis, kemampuan teknologi 

serta kondisi nasional spesifik lainnya. 

8. Apabila tidak mengacu pada satu standar internasional yang relevan 

(menggunakan beberapa standar) maka harus dilakukan validasi terhadap hasil 

rumusan tersebut. 

9. Sejauh mungkin menyangkut pengaturan kinerja dan menghindarkan ketentuan 

yang bersifat preskriptif. 

10. Memenuhi ketentuan TBT WTO dan perjanjian regional/internasional yang 

berlaku. 
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Selain digunakan oleh pihak industri, standar dapat digunakan juga oleh 

kelompok masyarakat lainnya. Pengguna standar terdiri dari dua kelompok, jaitu 

pengguna langsung standar sebagai perorangan seperti:  perancang (designer), 

regulator, penguji, peneliti, ahli/juru tera, asesor, ppc (petugas pengambil contoh) 

inspektur, penilai, tenaga ahli standardisasi, konsultan dsbnya dan pengguna tak 

langsung. Pengguna langsung institusi adalah perusahaan, instansi pemerintah, 

laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dll. Standardisasi memegang peran 

penting bagi organisasi tersebut. Sedangkan  pengguna tak langsung (indirect user) 

terutama terdiri dari konsumen atau pengguna profesional dari produk, proses atau 

jasa sesuai dengan standar. Kelompok ini memanfaatkan hasil penerapan standar 

terhadap produk, proses atau jasa.  

 

3.3  Perumusan SNI 

Salah satu tugas utama BSN (Badan Standardisasi Nasional) adalah 

menetapkan proses perumusan suatu standar SNI. Perumusan standar oleh BSN 

mengacu pada aturan PSN 01-2007 tentang Pengembangan Standar nasional 

Indonesia yang diacu dari ISO/IEC Directive Part 1 : 2004, Procedure for the 

technical work.  Proses pengembangan standar nasional oleh BSN direkomendasikan 

dan dilaksanakan sesuai PNPS (Program Nasional Perumusan SNI) dengan mengacu 

pada ketentuan dalam beberapa pedoman serta memperhatikan pula ketentuan PSN 

(Pedoman Standardisasi Nasional) beserta revisi-revisinya serta kepustakaan lain yang 

relevan. Standar harus lengkap dalam batas lingkup yang ditentukan, konsisten, jelas 

dan akurat. pedoman-pedoman tersebut di atas dimaksudkan agar tercipta 

keseragaman dan keteraturan dalam proses pengembangan standar yang selaras 

dengan praktek internasional. 

 

3.3.1 Standar SNI, ketersediaan dan penerapannya 

Sejak pertama kali diterbitkan hingga kini (sumber BSN) jumlah SNI yang 

disusun sekitar 6633 judul ditambah dengan penyelesaian standar baru berjumlah 

sekitar 200 judul per tahun. Data hasil survai BSN (2006) terhadap kelompok standar 

menunjukkan profil perkembangan standar sebagai berikut: 
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Tabel 3.1  Profil SNI 

(Data penelitian BSN 2006) 

 

No 

urut 

Kategori Jumlah 

SNI 

Jumlah 

digunakan  

1 Pertanian dan Pangan 952 118 

2 Bangunan &konstruksi 625 70 

3 Kimia,cat,karet & plastik, kaca,keramik 620 208 

4 Tekstil & kulit 483 243 

5 Kelistrikan 477 76 

6 Lingkungan & kesehatan  420 62 

7 Mekanika, fluida & perpindahan panas 411 67 

8 Metalurgi  411 150 

9 Pertambangan, mineral & minyak bumi 295 22 

10 Kehutanan (kayu & kertas) 273 101 

11 Manufaktur 267 58 

12 Transportasi laut 238 126 

13 Transportasi darat 206 74 

14 Pengukuran, pengujian & metrologi 168 11 

15 Rumah tangga, hiburan & olah raga 146 48 

16 Jasa, organisasi & manajemen 85 5 

17 Lain-lain  671 97 

Jumlah 6633 1536 

 

Dari total jumlah standar, sektor pertanian dan pangan, rekayasa sipil, industri 

kimia, tekstil dan listrik merupakan sektor terbesar. Hasil penelitian mengenai 

penerapan SNI oleh BSN (2006) menunjukkan bahwa belum seluruh SNI diterapkan 

dengan baik oleh para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di masyarakat 

Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap sejumlah SNI dan sejumlah responden yang 

berasal dari berbagai sektor ekonomi. Jumlah standar belum menjamin diterapkannya 

standar tersebut secara menyeluruh, Tabel 3.1 menunjukkan proporsi penerapan 

standar dalam berbagai bidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
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standar belum dilakukan secara optimal. Hal ini mungkin disebabkan karena belum 

disadari sepenuhnya manfaat penerapan standar oleh masyarakat, khususnya sebagai 

panduan dalam produksi dan acuan dalam transaksi perdagangan. Selain itu 

keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan standar masih perlu 

ditingkatkan, agar betul-betul dihasilkan SNI yang sesuai dengan kebutuhan berbagai 

sektor. BSN dianjurkan melakukan penelitian semacam ini secara periodik untuk 

mendeteksi arah pengembangan SNI. 

SNI perlu di “update” terus menerus agar diminati oleh pelaku usaha dan 

pihak yang berkepentingan.  Oleh karena itu terhadap SNI perlu juga dilakukan kajian 

antara lain: 

1) Apakah SNI memberikan konstribusi yang signifikan bagi pelaku usaha dalam 

bidang produksi, perdagangan dan efisiensi pasar. 

2) Apakah SNI memberikan konstribusi terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan 

dan lingkungan masyarakat; 

3) Apakah SNI memberikan konstribusi terhadap aspek perlindungan konsumen, 

4) Apakah SNI masih sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

Terhadap SNI yang sudah tidak relevan perlu dilakukan ralat, revisi, 

amandemen, abolisi (tidak diberlakukan lagi), atau tetap tidak berubah (kecuali notasi 

tahun penerbitannya). 

 

3.3.2  Pengembangan SNI.  

Perumusan SNI dilaksanakan sesuai PNPS (Program Nasional Perumusan 

SNI) dengan mengacu pada ketentuan dalam beberapa pedoman PSN (Pedoman 

Standardisasi Nasional) antara lain:  

- PSN 01:2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia 

- PSN 02:2007 Pengelolaan panitia teknis perumusan SNI;  

- PSN 03.1:2007 Adopsi standar ISO/IEC menjadi SNI;  

- PSN 08:2007  Penulisan SNI dan  

- Pedoman PSN atau Pedoman KAN atau ketentuan lain yang relevan sesuai 

kebutuhan serta kepustakaan penunjang lain. 
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Pihak yang langsung terlibat dalam pengembangan SNI demi mencapai 

sasaran pengembangkan SNI yang menunjang penguatan daya saing, memenuhi 

tuntutan pasar global dan mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional  

adalah:  

• Panitia teknis/sub panitia teknis/kelompok kerja perumusan SNI; 

• Komisi MPTS (Manajemen Teknis Pengembangan Standar) Komisi MPTS 

bertugas: memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka 

menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan kegiatan 

pengembangan SNI agar SNI memberikan manfaat maksimal bagi pengguna; 

• Komisi MPTK (Manajemen Teknis Penilaian Kesuaian) mempunyai tugas: 

memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka 

menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan SNI dan 

meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, 

regional dan internasional. Salah satu tugasnya yaitu mengembangkan SNI bidang 

penilaian kesesuaian agar SNI memberikan manfaat sebesar mungkin bagi 

pengguna; 

• TAS (Tenaga ahli standardisasi) adalah personel yang menguasai bidang keahlian 

teknis tertentu dan ditugaskan mewakili BSN untuk memantau, mengawasi dan 

mengingatkan Panitia Teknis dalam proses perumusan standar serta bertanggung 

jawab bahwa pelaksanaan perumusan berlangsung sesuai ketentuan.  

• Anggota MASTAN (Masyarakat Standardisasi Nasional) - para anggota Mastan 

dapat duduk dalam PT/SPT (Panitia Teknik/Sub Panitia Teknik) sesuai dengan 

bidang keahlian, atau para anggota sesuai dengan keanggotaan kelompok ICS 

tertentu dapat memberikan suara pada proses jajak pendapat dan pemungutan 

suara. 

 

3.3.3  Panitia Teknis (PT) dan Sub Panitia Teknis (SPT) 

Panitia Teknis Perumusan SNI dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, 

beranggotakan para pakar yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang 

berkepentingan serta bertugas merumuskan Rancangan SNI (RSNI) dan memelihar 

SNI dalam ruang lingkupnya. Usulan pembentukan PT dapat berasal dari instansi 

teknis, pemangku kepentingan atau atas inisiatif BSN dengan ruang lingkup tertentu 
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berdasarkan ICS (International Classification for Standards) seperti diperlihatkan di 

Tabel 3.2. 

Panitia Teknis terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota; dan bertugas 

menyusun dan mengusulkan program nasional perumusan Standar (PNPS) kepada 

BSN, menetapkan konseptor RSNI, membentuk SPT serta melaksanakan 

pemeliharaan SNI sesuai PSN 01:2007  Pengembangan SNI. 

• Ketua PT ditetapkan oleh kepala BSN dan memiliki keahlian sesuai bidang yang 

relevan, memiliki minat dan komitmen terhadap kegiatan perumusan standar.  

• Keanggotaan PT/SPT terdiri dari pihak yang berkepentingan yang memiliki 

kepentingan tertentu terhadap substansi standar yang dirumuskan serta mewakili: 

a) regulator, b) produsen, c) konsumen dan d) pakar.  

• Sekretariat ditetapkan oleh BSN atau instansi teknis dan bertugas mengkoordinir 

dan mengelola kegiatan, memberikan dukungan teknis dan administrasi serta 

bertanggung jawab atas sumber daya yang diperlukan.  Sekretariat perlu memiliki 

editor RSNI yang bertugas melaksanakan penyuntingan.   

 

Tabel 3.2   Kode ICS bidang PT 

Kode Bidang 

01 Umum, Terminologi, Standardisasi, Dokumentasi 

03 Sosiologi, Jasa, perusahaan dan Manajemen Organisasi 

07 Matematika, Ilmu pengetahuan Alam 

11 Teknologi perawatan Kesehatan 

13 Perlindungan lingkungan dan kesehatan, Keselamatan 

17 Metrologi dan pengukuran, Fenomena Fisika 

19 Pengujian 

21 Sistem mekanika dan komponen untuk penggunaan umum 

23 Sistem fluida dan komponen untuk penggunaan umum 

25 Rekayasa manufaktur 

27 Rekayasa energi dan pemindahan panas 

29 Rekayasa listrik 

31 Elektronika 

33 Telekomunikasi 
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Kode Bidang 

35 Teknologi informasi, peralatan kantor 

37 Teknologi citra 

39 Mekanika presisi, perhiasan 

43 Rekayasa kendaraan jalan raya 

45 Rekayasa perkereta-apian 

47 Bangunan kapal dan konstruksi kelautan 

49 Rekayasa pesawat terbang dan kendaraan angkasa 

53 Peralatan penanganan bahan 

55 Pengemasan dan distribusi barang 

59 Teknologi tekstil dan kulit 

61 Industri pakaian 

65 Pertanian 

67 Teknologi pangan 

71 Teknologi kimia 

73 Pertambangan dan mineral 

75 Minyak bumi dan teknologi terkait 

77 Metalurgi 

79 Teknologi kayu 

81 Industri kaca dan keramik 

83 Industri karet dan plastik 

85 Teknologi kertas 

87 Teknologi cat dan warna 

91 Bahan konstruksi dan bangunan 

93 Rekayasa sipil 

95 Rekayasa militer 

97 Rumah tangga, hiburan dan olahraga 

 

Contoh:   PT 65-05, Produk Perikanan 

65  adalah 2 digit pada ICS untuk bidang pertanian 

05 adalah PT dalam bidang pertanian dengan nomor urut 05 yang ditetapkan oleh 

BSN 
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3.3.4   Tahapan pengembangan  SNI 

Setiap negara memiliki proses standardisasinya sendiri namun sebelum 

diputuskan perumusan suatu standar perlu dilakukan kajian berikut: 

- identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan melakukan analisis sektoral 

untuk mengetahui tingkat adapsi dan kelayakan kegiatan tekno-ekonomi dan 

apakah standar yang akan dirumuskan menjamin suatu pengembangan teknis dan 

ekonomi;  

- penyusunan program secara kolektif berdasarkan kebutuhan nyata dan prioritas 

yang digariskan oleh pemerintah disusul dengan pengambilan keputusan 

mengenai program kerja tertentu dengan melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan;. 

- dukungan terhadap pengembangan rancangan (draft) standar dengan melibatkan 

berbagai pihak antara lain:  pakar, pelaku usaha dan pihak lain yang 

berkepentingan yang bekerja sama dalam suatu panitia teknik (sub panitia teknik);  

- tersedianya sumber daya/dana pendukung yang diperlukan.   

 Proses pengembangan standar disertai perangkat yang bertanggung jawab 

dapat dilihat pada Tabel 3.3.   

 

Tabel 3.3  TAHAPAN   PENGEMBANGAN  SNI 

Dokumen terkait 
Tahapan 

Perumusan Pelaksana Peserta Nama dokumen 
yang dihasilkan Singkatan 

Penyusunan 
konsep 
(drafting ) 

Konseptor 

(pakar) 

PT/SPT Rancangan SNI 1 RSNI 1 

Rapat Teknis PT/SPT PT/SPT dan 

TAS 

Rancangan SNI 2 RSNI 2 

Rapat 
konsensus 

PT/SPT PT/SPT dan 

TAS 

Rancangan SNI 3 RSNI 3 

Jajak pendapat 
(enquiry) 

BSN PT/SPT dan 

MASTAN 

  

Perbaikan 
akhir 

PT/SPT - Rancangan SNI 4 RSNI 4 
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Pemungutan 
suara (voting) 

BSN PT/SPT dan 

MASTAN 

Rancangan akhir 

SNI 

RASNI 

Penetapan BSN  Standar Nasional 

Indonesia 

SNI 

Pemeliharaan PT/SPT PT/SPT  Standar Nasional 

Indonesia 

SNI 

 

• Penyusunan konsep ( drafting ) 

PT/SPT menunjuk konseptor. Konseptor dapat merupakan perorangan atau gugus 

kerja berasal dari dalam atau luar PT/SPT dan memiliki bidang kepakaran yang 

diperlukan untuk merumuskan RSNI. 

Gugus kerja bersifat sementara dan dapat berkonsultasi  dengan pihak berkepentingan 

dan melakukan penelitian bila diperlukan dan didukung oleh  sumber daya/dana yang 

memadai 

• Rapat teknis 

RSNI 1 hasil rumusan konseptor dibahas oleh anggota  PT/SPT  dalam rapat teknis. 

Dalam pembahasan dapat mengundang para pakar diluar PT/SPT atau melakukan 

penelitian / kajian yang diperlukan. Hasil pembahasan dan perbaikan menjadi RSNI 2 

Pada tahap ini BSN dapat memantau pelaksanaan  rapat teknis dengan menugaskan  

Tenaga Ahli Standardisasi sebagai pengendali mutu perumusan SNI. Seluruh 

pembahasan direkam  secara lengkap dan akurat . 

• Rapat konsensus 

Pada tahap ini RSNI2 dikonsensuskan di PT/SPT dengan memperhatikan pandangan  

seluruh anggota PT/SPT. Apabila diperlukan dapat mengundang para pakar diluar 

anggota PT/SPT untuk dimintakan pendapat dan pandangannya. 

Rapat konsensus hanya dapat dilakukan apabila rapat mencapai korum yaitu minimal 

2/3 anggota PT/SPT. 

Hasil konsensus adalah RSNI3 apabila seluruh anggota telah menyepakati RSNI2 

tersebut secara aklamasi. Dalam hal aklamasi tidak tercapai, dapat dilakukan voting, 

sekurang-kurangnya 2/3 anggota PT/SPT menyatakan setuju. 

Pelaksanaan rapat konsensus harus dihadiri oleh Tenaga Ahli Standardisasi (TAS)   

yang ditugaskan BSN sebagai pengendali mutu. 
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Anggota PT/SPT yang tidak hadir berhak memberikan pandangannya secara tertulis 

sebagai bahan pembahasan, namun tidak diperhitungkan dalam korum dan 

pemungutan suara. 

Apabila peserta rapat konsensus yang menyetujui rancangan tersebut tidak mencapai 

2/3, maka RSNI2 harus diperbaiki dan memperhatikan alasan dan tanggapan. 

Seluruh pembahasan rapat konsensus direkam secara lengkap dan akurat. 

Hasil rapat konsensus harus dituangkan dalam berita acara mencakup korum, 

konsensus, hasil voting, daftar hadir masing-masing 2 rangkap. 

Naskah asli RSNI2 yang memuat catatan-catatan kesepakatan rapat yang telah diparaf 

oleh ketua dan sekretaris PT/SPT dan rekaman lainnya.  

RSNI3 yang telah diperbaiki dalam bentuk hard copy dan e-file serta berita acara hasil 

konsensus, harus dikirim ke BSN dan salinannya disimpan oleh sekretariat PT/SPT 

hingga menjadi SNI. 

Naskah RSNI3 yang diserahkan ke BSN sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT. 

• Tahap jajak pendapat  ( melalui media elektronik ) 

Pada tahap ini RSNI3 diserahkan ke BSN untuk verifikasi kelengkapan administrasi 

dan apabila tidak lengkap maka RSNI3 dikembalikan ke PT/SPT untuk dilengkapi, 

selanjutnya disebarluaskan untuk mendapat tanggapan dari anggota PT/SPT dan 

MASTAN melalui SISNI (Sistem Informasi SNI). Dalam proses jajak pendapat 

anggota PT/SPT dan anggota MASTAN dapat memberikan tanggapan dalam kurun 

waktu 2 bulan.  

Korum dihitung berdasarkan hak suara anggota PT/SPT dan anggota MASTAN. Jajak 

pendapat dinyatakan syah atau korum bila tanggapan yang diterima dari anggota yang 

memiliki hak suara lebih dari 50% dari total hak suara. Bila tidak dicapai , maka jajak 

pendapat dapat diperpanjang  selama satu bulan dan hasilnya dinyatakan syah. 

BSN akan menghitung hasil jajak pendapat yang syah sesuai ketentuan yang berlaku. 

Hasil jajak pendapat  dapat menjadi RSNI4  yang perlu  diperbaiki PT/SPT atau 

langsung menjadi RASNI tanpa melalui pemungutan suara. 

• Tahap pemungutan suara  

Hasil jajak pendapat dari RSNI3 menjadi RSNI4 disebarluaskan lagi melalui SISNI 

untuk mendapat tanggapan setuju atau tidak setuju dari anggota PT/SPT dan anggota 

MASTAN. 
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Pemungutan suara dinyatakan syah atau korum apabila tanggapan yang diterima lebih 

dari 50% dari total hak suara. BSN akan menghitung hasil pemungutan suara  sesuai 

ketentuan. Apabila 2/3 anggota yang memiliki hak suara menyatakan setuju, tetapi 

lebih dari ¼ menyatakan tidak setuju dengan alasan yang jelas, maka RSNI4 tersebut 

tidak layak menjadi SNI dan dikembalikan ke PT/SPT . 

PT/SPT dapat mengusulkan RSNI4 tersebut menjadi Dokumen Teknis (DT). Untuk 

dapat diajukan menjadi DT, maka DT tersebut: 

- sangat dibutuhkan oleh dunia usaha tetapi SNI/DT belum tersedia; 

- terkait erat dengan kesehatan, keselamatan dan keamanan nasional serta fungsi 

lingkungan hidup; 

- dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umum (konsumen dan produsen)  

• Ketentuan teknis dalam perumusan standar 

Pada perumusan SNI perlu diperhatikan aspek di bawah ini: 

- Menggunakan satuan ukuran Satuan Sistem Internasional Satuan sesuai SNI 19-  

   2746, Satuan sistem internasional; 

- memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan penilaian kesesuaian 

- sejauh mungkin menggunakan metode pengujian yang baku, baik yang ditetapkan 

  dalam SNI, standar internasional atau standar lain yang telah umum digunakan 

• Penomeran dan penerbitan 

RSNI yang telah mencapai tahap RASNI atau DT akan ditetapkan penomorannya 

sesuai pedoman BSN (PSN 06:2007). Spesifikasi teknis yang dapat diajukan menjadi 

DT harus memenuhi beberapa kriteria:  

BSN menetapkan SNI  dengan Surat Keputusan Kepala BSN dan menyerahkannya ke 

sekretariat PT/SPT berikut e-file SNI/DT terkait. 

• Pemeliharaan 

PT/SPT berkewajiban memelihara SNI dengan melakukan kaji ulang sekurang-

kurang satu kali dalam 5 tahun setelah ditetapkan, atau disesuaikan dengan kebutuhan 

yang mendesak. Standar harus mutakhir dan mengikuti proses perkembangan sosial 

dan teknologi.  
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PT harus melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun dengan usulan PNPS. 

Hasil kaji ulang dapat berupa ralat, amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa 

perubahan. 

Evaluasi terhadap kinerja Panitia Teknis dan Sub Panitia Teknis dilaksanakan oleh 

BSN melalui MTPS dan MTPK. Evaluasi dilakukan setiap tahun setelah 

ditetapkannya PT/SPT. 

• Hak cipta SNI, DT dan referensi terkait dengan hak paten 

Hak cipta SNI dan DT merupakan milik BSN. Mengenai hal-hal yang terkait dengan 

hak paten dapat dilihat pada PSN 08:2007, Penulisan Standar Nasional Indonesia. 

 

3.5  Harmonisasi standar internasional  

Pihak lain atau stakeholders dapat mengusulkan RSNI dengan persetujuan 

PT/SPT. Kriteria standar yang dapat diajukan melalui jalur cepat harus diadopsi 

secara identik dari standar internasional (ISO dan IEC) dan sesuai dengan PSN yang 

berlaku.  

• Belum ada SNI-nya, namun di tingkat regional telah ditetapkan untuk 

diharmonisasikan. 

• Standar sangat dibutuhkan oleh dunia usaha tetapi SNI-nya belum tersedia. 

• Standar terkait erat dengan kesehatan, keselamatan dan keamanan nasional serta 

fungsi lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat. 

• Standar yang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umum baik konsumen 

maupun produsen dalam negeri terkait dengan kebijakan pemerintah  

SNI hasil adopsi identik dari standar negara lain atau standar internasional harus 

sesuai dengan ketentuan dalam PSN 03.1:2007, Adopsi internasional dan publikasi 

internasional lainnya menjadi Standar Nasional Indonesia. 

Bila diperlukan, SNI dapat diterbitkan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia 

dan bahasa asing. 

BSN telah menjalin kerjasama melalui kesepakatan MoU dengan beberapa 

SDO (Standards Development Organizations) yaitu: 

ASTM (American Society for Testing Materials); 

  NFPA (National Fire Protection Association) dan  
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IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) 

Untuk keperluan harmonisasi standar SDO tersebut, Indonesia bebas dari biaya royalti 

bahkan dapat turut berpartisipasi dalam proses perumusan standarnya. 

 

3. 6  Struktur standar   

Pada dasarnya sangat bervarisi ruang lingkupnya sehingga tidak ada aturan 

secara universal yang dapat dibuat untuk mengaturnya, baik dari segi subjek maupun 

aspek. Dari segi subjek standar mencakup berbagai disiplin, mulai dari disiplin ilmu 

dasar, teknik, ekonomi sosial dan berbagai kegiatan manusia dengan tujuan penerapan 

yang berbeda pula.   

• Standar disusun oleh panitia teknik yang dikoordinir oleh BSN yang menjamin 

bahwa masalah yang mungkin timbul antara berbagai bidang kegiatan dan 

berbagai kebijakan dapat di atasi; 

• Standar merupakan hasil kerjasama antara berbagai pihak yang 

berkepentingan (produsen, pemakai, konsumen, pihak berwenang, 

laboratorium, pakar dsbnya) yang divalidasi melalui konsensus. 

• Standar berdasarkan pengalaman riil dan digunakan dalam proses aktif yang 

menghasilkan produk, jasa, hasil uji dsbnya; standar mendefinisikan 

kompromi antara perkembangan mutakhir dan keterbatasan ekonomi; 

• Standar dapat diacu dalam kontrak komersial dan dapat digunakan dalam 

masalah tanggung gugat; 

• Standar perlu dikaji ulang setelah kurun waktu tertentu;  

• Standar merupakan dokumen yang memiliki pengakuan nasional, regional 

atau internasional 

• Standar dapat diacu dan digunakan tanpa hambatan 

Karena lingkup standar sangat bervariasi tersebut tidak ada aturan umum yang dapat 

digunakan untuk mengatur bagian subjek standar. Namun demikian sebagai patokan 

umum sebaiknya disiapkan standar tunggal untuk membakukan setiap subjek dan 

mempublikasikannya sebagai satu kesatuan yang lengkap. Dalam kasus-kasus tertentu 

dan untuk alasan praktis misalnya jika : 

a) Standar cenderung akan menjadi terlalu besar; 

b) Bagian isi saling terkait; 
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c) Bagian standar akan dirujuk dalam peraturan dan 

d) Bagian standar dimaksudkan untuk tujuan sertifikasi. 

Oleh karena itu standar dapat dibagi dalam beberapa bagian terpisah dengan nomor 

unik yang sama. Hal ini menguntungkan bila perlu mengadakan perubahan pada 

masing-masing bagian secara terpisah. 

Khusus untuk aspek yang menjadi kepentingan kelompok yang berbeda 

(seperti  untuk kepentingan lingkungan, lembaga sertifikasi ) seharusnya dibedakan 

secara jelas dan lebih baik merupakan bagian standar atau sebagai standar terpisah 

Contoh aspek standar tunggal, misalnya: 

a) Persyaratan kesehatan dan keselamatan; 

b) Persyaratan kinerja; 

c) Persyaratan pemeliharaan dan pelayanan jasa; 

d) Peraturan instalasi atau 

e) Penilaian mutu. 

 

Bagian struktur suatu standar dapat dinyatakan dengan istilah yang dapat dilihat 

dalam Tabel 3.4 berikut. 

 

Tabel 3.4.  STRUKTUR STANDAR 

 

ISTILAH CONTOH PENOMORAN 

Bagian 

Seksi 

9999.1 

9999.1.1 

Pasal 

Subpasal 

Subpasal ( 5 tingkat) 

Paragraf 

1. 

1.1. 

1.1.1.1.1. 

Tanpa nomor 

Lampiran A 

 

Komponen dalam masing-masing unsur standar. 

Unsur yang membentuk  standar diklasifikasikan dengan 2 cara: 

a) Berdasarkan sifat normatif atau informatif dan posisinya dalam standar, misalnya: 

1. Unsur pendahuluan. 
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2. Unsur umum dan teknis normatif 

3. Unsur tambahan informatif 

b) Berdasarkan keharusannya ( wajib) atau keperluannya (opsional) 

 

 Pembagian subjek standar dalam standar berseri. 

Ada dua cara pembagian subjek standar: 

a) Bagian yang hanya berkaitan dengan aspek khusus dari subjek standar dan dapat 

berdiri sendiri. 

Contoh : 

Bagian 1  : kosakata 

Bagian  2 : metoda uji 

Bagian  3 : persyaratan 

 

b) Dalam standar terdapat aspek umum dan khusus. Aspek umum harus dinyatakan 

dalam Bagian 1. Aspek khusus (yang dapat merupakan modifikasi atau tambahan 

terhadap aspek  umum dan tidak dapat berdiri sendiri) harus dinyatakan dalam 

bagian tersendiri yaitu Bagian 2, Bagian 3, dst. 

Contoh:  

Bagian 1: Persyaratan umum 

Bagian 2 : Persyaratan khusus untuk seterika listrik. 

Bagian 3 : Persyaratan khusus untuk ekstraktor putar 

Bagian 4 : Persyaratan khusus untuk mesin cuci piring 

 

Jika cara yang dijabarkan dalam butir b) digunakan, maka harus diperhatikan bahwa 

bagian umum yang digunakan sebagai acuan oleh bagian lain harus terbitan yang 

terakhir. 

Setiap standar yang merupakan bagian dari suatu seri standar yang mempunyai 

beberapa bagian atau setiap standar yang merupakan seksi dari suatu bagian standar, 

penulisannya harus sesuai dengan aturan penulisan standar tunggal. 
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Setiap standar yang merupakan bagian dari suatu standar yang mempunyai beberapa 

bagian atau setiap standar yang merupakan seksi dari suatu bagian standar 

penulisannya harus sesuai dengan aturan penulisan tunggal. 

Unsur yang membentuk standar diklasifikasikan dalam dua cara : 

a).Berdasarkan sifat normatif/informatif dan posisinya dalam standar, misalnya: 

  a. Unsur pendahuluan informatif 

  b. Unsur umum dan teknis normatif 

  c. Unsur tambahan informatif 

 b) .Berdasarkan adanya ketentuan wajib atau opsional 

 

Struktur Dokumen Standar 

Unsur-unsur yang terdapat dalam standar terdiri atas: 

Unsur awal yang bersifat informatif 

Unsur umum yang bersifat normatif  

Unsur teknis yang bersifat normatif  

Unsur tambahan yang bersifat informatif  

Unsur lainnya yang bersifat informatif  

Bergantung dari sifat standarnya, suatu standar tidak harus berisi seluruh unsur – 

unsur teknis normatif, lihat pula Tabel 3.5. Suatu standar dapat berisi catatan dan 

catatan kaki untuk gambar dan tabel. 

 

Tabel 3.5  Unsur – unsur dalam standar 

Jenis Unsur Penempatan unsur 

dalam standar 

Isi unsur standar 

Awal bersifat informatif Halaman sampul Judul 

Nomor dan logo SNI 

 Daftar isi  

 Prakata Uraian 
Catatan 
Catatan kaki 

 Pendahuluan Uraian 

Umum bersifat normatif Judul  uraian 
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Jenis Unsur Penempatan unsur 

dalam standar 

Isi unsur standar 

 Ruang lingkup Uraian 

 Acuan normatif Acuan berupa standar 

yang diacu 

Catatan kaki 

Teknis bersifat normatif Istilah dan defenisi 

 Simbol dan singkatan 
 Klasifikasi 
 Persyaratan 
 Pengambilan contoh 
 Metoda uji 
 Penandaan 
 Lampiran ormatif 

Uraian 

Gambar 

Tabel 

Catatan 

Catatan kaki 

Tambahan bersifat 

informatif 

Lampiran informatif Uraian 
Gambar 
Tabel 
CatatanCatatan kaki 

 Bibliografi Referensi 
Catatan kaki 

Cetak tebal = unsur harus ada 
Cetak tegak = unsur normatif 
opsional               
Cetak miring = unsur 
informatif 

  

 

3.7  Susunan  standar 

Unsur pendahuluan bersifat informatif 

Sampul depan 

Sampul depan berisi judul SNI, Nomor SNI, Nomor ICS, Logo SNI dan Logo BSN 

Daftar isi 

Daftar isi adalah unsur pendahuluan yang opsional, dimaksudkan untuk 

mempermudah pengguna agar mengetahui isi standar. Daftar isi berisi judul pasal dan 

jika perlu subpasal, lampiran, bibliografi dan indeks. 
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Prakata 

Prakata  harus ada dalam setiap SNI, berisikan hal berikut : 

• Tujuan dirumuskannya standar  

• Pernyataan revisi, adopsi atau sebagai bagian dari satu seri standar dalam 

kaitannya dengan standar lain 

• Nama panitia teknis perumusan standar 

• Tanggal dan tempat pelaksanaan rapat konsensus 

• Pernyataan tentang lampiran yang bersifat normatif dan informatif. 

Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan unsur bersifat opsional menguraikan informasi khusus atau 

komentar tentang isi teknis standar dan alasan pendukung untuk mempersiapkan suatu 

standar. Pendahuluan tidak berisi persyaratan.  

Apabila dalam SNI ada hak paten, maka dalam pendahuluan harus dituliskan 

peringatan tentang hal tersebut. 

Judul 

Judul merupakan unsur wajib ada dan dibuat dengan susunan kata yang cermat serta 

tidak bermakna ganda. Terdiri atas unsur pengantar, utama dan tambahan.  Judul yang 

tertulis pada halaman isi standar harus sama dengan yang tertulis pada sampul depan. 

Contoh: Mesin pengangkat-Jenis sangkutan garpu pengungkit-Kosa kata. 

Ruang lingkup 

Ruang lingkup merupakan unsur wajib ada dan berisi hal yang diuraikan dalam 

dokumen, aspek yang distandarkan, tujuan penggunaan dan batasan penggunaan atau 

penerapan standar. Disusun secara singkat, jelas dan tidak berisi persyaratan, sehingga 

dapat digunakan sebagai ringkasan. 

Contoh: 

Standar ini menetapkan sifat berbagai unit timbal (Pb) yang digunakan dalam 

konstruksi perangkat perisai untuk proteksi terhadap radiasi pengion 

Acuan normatif 

Acuan normatif merupakan unsur opsional yang menguraikan daftar dokumen 

normatif yang harus diacu dan digunakan dalam penerapan standar tersebut. Standar 

tidak dapat digunakan apabila tidak tersedia dokumen acuan normatif. Disarankan 
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dokumen acuan normatif berupa standar nasional, standar internasional atau dokumen 

teknis dari institusi yang dikenal serta dokumen  tersedia secara umum.  

Istilah dan definisi 

Istilah dan definisi merupakan unsur opsional yang menguraikan definisi untuk 

memberikan pemahaman  tentang istilah yang digunakan di dalam standar, ditulis 

secara alfabetis dan menyebutkan sumber istilah dan definisi tersebut. 

Simbol dan singkatan 

Simbol dan singkatan merupakan unsur opsional yang mencantumkan daftar simbol 

dan singkatan istilah yang diperlukan untuk memudahkan memahami suatu standar. 

Persyaratan 

Persyaratan merupakan unsur opsional yang berisi hal-hal berikut: 

a. Semua karakteristik persyaratan yang relevan dengan aspek produk, proses atau 

jasa yang dicakup oleh standar, baik tertulis secara eksplisit maupun pada 

dokumen lain; 

b. Nilai batas persyaratan karakteristik yang dapat diukur; 

c. Untuk masing-masing persyaratan harus ada referensi metode uji untuk 

menentukan atau membuktikan besaran karakteristik, atau metode uji itu 

sendiri.Perlu dibedakan antara persyaratan, rekomendasi dan pernyataan. 

Klasifikasi penunjukan dan pengkodean 

Klasifikasi penunjukan dan pengkodean adalah menentukan suatu sistem klasifikasi, 

penunjukan dan/atau pengkodean produk, proses atau jasa yang sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan. 

Metode uji 

Metode uji merupakan unsur opsional yang menguraikan semua instruksi yang 

berkaitan dengan prosedur untuk menentukan nilai karakteristik atau memeriksa 

kesesuaian persyaratan yang ada dan menjamin konsistensi hasil pengujian ulang. Jika 

diperlukan, harus ada kejelasan apakah pengujian ini termasuk uji tipe, uji rutin, uji 

contoh dan lain-lain. Standar yang memuat metode uji harus menjelaskan prosedur 

dan/atau penggunaan bahan atau peralatan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap 

personel laboratorium dan lingkungan. 
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Metode uji dituliskan berdasarkan urutan sebagai berikut (jika diperlukan): 

a) Prinsip 

b) Pereaksi dan/atau bahan 

c) Peralatan  

d) Persiapan dan penanganan contoh uji dan spesimen uji, 

e) Prosedur (langkah uji) 

f) Pernyataan hasil, termasuk perhitungan dan pernyataan ketidakpastian, dan 

g) Laporan hasil uji. 

Metode uji dapat disajikan dalam berbagai bentuk: misalnya sebagai pasal terpisah, 

dicantumkan di persyaratan, sebagai lampiran atau sebagai standar terpisah. 

Pengambilan contoh 

Pengambilan contoh merupakan unsur opsional yang menetapkan kondisi dan metode 

pengambilan contoh serta metode uji untuk penanganan contoh uji, bila diperlukan. 

Penandaan, penglabelan dan pengemasan 

Unsur ini merupakan unsur opsional yang menetapkan penandaan suatu produk, 

misalnya: 

Pabrikan, merek dagang dan/atau pemasok awal (vendor),  

Nomor model atau jenis atau identitas lainnya yang diperlukan termasuk 

persyaratan label dan/atau pengemasan produk,  

Instruksi penanganan,  

Peringatan bahaya dan tanggal produksi. 

Lampiran normatif 

Lampiran normatif adalah unsur opsional yang merupakan bagian integral suatu 

standar yang harus dirujuk dalam teks secara jelas dan dicantumkan dalam daftar isi. 

Lampiran informatif 

Lampiran informatif adalah unsur opsional yang merupakan tambahan informasi  

untuk membantu pemahaman dan penggunaan standar. Lampiran ini tidak 

mengandung persyaratan dan harus dirujuk secara jelas serta dicantumkan dalam 

daftar isi. 
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3.7  Bentuk verbal untuk menyatakan ketentuan  

Untuk dapat menyatakan kesesuaian terhadap suatu standar, pengguna standar 

perlu dapat mengidentifikasi persyaratan yang wajib dipenuhi. Pengguna juga perlu 

dapat membedakan persyaratan yang wajib tersebut di atas dengan persyaratan lain 

yang dapat dipilih. Aturan yang jelas untuk penggunaan verbal (termasuk kata 

bantunya) sangat penting, lihat Tabel 3.6, Tabel 3.7, Tabel 3,8 dan Tabel 3.9  

 

 Tabel 3.6.  Bentuk verbal untuk mengungkapkan persyaratan 

 
Bentuk verbal Ungkapan ekivalen 

harus wajib 
disyaratkan untuk ... 
disyaratkan bahwa ... 
harus 
hanya ... diperbolehkan 

tidak harus tidak diperbolehkan 
tidak diizinkan 
tidak diterima 
disyaratkan untuk tidak 
disyaratkan bahwa ... tidak 

 

Tabel 3.7.  Rekomendasi 

 
Bentuk verbal Ungkapan ekivalen 

sebaiknya Direkomendasikan bahwa  
Seyogyanya 

sebaiknya tidak Tidak direkomendasikan bahwa  
Seyogyanya tidak 

 

Tabel 3.8 Memperbolehkan 

 
Bentuk verbal 

 
Ungkapan ekivalen 

 
Boleh Adalah diizinkan 

Adalah diperbolehkan 
Tidak perlu Adalah tidak dipersyaratkan bahwa 

Tidak ... dipersyaratkan 

Jangan digunakan “mungkin” atau “tidak mungkin” dalam konteks ini. 



 72

Jangan digunakan “dapat” sebagai pengganti “boleh” dalam konteks ini. 
 
CATATAN “Boleh” berarti diizinkan yang dinyatakan oleh standar, sedangkan “dapat” mengacu 
pada kemampuan pengguna standar atau suatu kemungkinan yang terbuka bagi pengguna standar 

 

Tabel 3.9   Kemungkinan dan kemampuan 

Bentuk verbal 
 

Ungkapan ekivalen 
 

dapat Mampu untuk 
Ada kemungkinan dari 
Ada kemungkinan untuk 

 
tidak dapat Tidak mampu untuk 

Tidak ada kemungkinan dari 
Tidak mungkin untuk 

 
CATATAN Lihat Catatan pada Tabel 3.8 

 

3.8  Aturan umum tambahan  

Pengejaan dan penyingkatan nama organisasi 

Pengejaan nama suatu organisasi dan singkatannya harus seperti yang digunakan oleh 

organisasi yang bersangkutan. Istilah yang disingkat harus digunakan secara hati-hati 

dan penggunaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak membingungkan. Bila 

standar tidak menyertakan daftar singkatan, maka pada saat pertama kali singkatan 

tersebut muncul, istilah kepanjangannya harus jelas tertulis mendahului singkatan 

tersebut. Agar mudah dipahami oleh pembaca, pengejaan dan singkatan harus ditulis 

dengan gaya yang sederhana dan seringkas mungkin. 

Penggunaan nama dagang 

Nama produk yang tepat harus disebutkan dengan jelas tanpa menyebutkan 

merek dagang produk. 

Contoh: Mengganti “Teflon®” dengan “Politetraflouroetelina (PTFE)”. 

Pada prinsipnya, dokumen standar tidak dimaksudkan untuk media promosi untuk 

suatu merek dagang. 

Konsistensi standar 

Penulisan SNI harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Istilah 

asing yang belum mempunyai padanan kata dalam Bahasa Indonesia tetap 
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menggunakan istilah asing yang ditulis dengan huruf miring (italic). Teks setiap 

standar harus sesuai dengan ketentuan penulisan SNI yang relevan, khususnya untuk 

hal berikut: 

• Menggunakan istilah yang dibakukan; 

• Menggunakan satuan SI, satuan turunannya dan lambangnya; 

• Istilah singkatan baku; 

• Acuan bibliografi baku; 

• Gambar teknik dan diagram serta lambang grafis baku; 

• Dokumentasi teknis 

 

Hak paten 

Untuk sesuatu yang dipatenkan, harus diikuti aturan berikut: 

a) Semua konsep yang disampaikan untuk mendapatkan tanggapan harus memuat 

tulisan (teks) berikut ini pada halaman depan. Contoh: Penerima konsep (draft) ini 

diminta untuk menyampaikan notifikasi (pemberitahuan) dan memberitahukan 

tentang hak paten apapun yang relevan yang diketahuinya serta sekaligus 

memberikan dokumen penunjang yang ada. 

b) Dokumen standar yang dipublikasikan dan selama proses persiapannya tidak 

ditemukan adanya hak paten, harus mencantumkan pemberitahuan berikut ini 

dalam pendahuluan. Contoh: Perlu diperhatikan bahwa terdapat kemungkinan 

beberapa unsur dari dokumen standar ini merupakan hak paten. BSN tidak 

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi salah satu atau seluruh hak paten yang 

ada. 

c) Dokumen standar yang dipublikasikan dan selama persiapannya telah 

mengidentifikasikan adanya hak paten, harus memuat pemberitahuan berikut 

dalam pendahuluan. Contoh: BSN menyadari kenyataan bahwa kesesuaian 

terhadap dokumen ini dapat berkaitan dengan penggunaan paten mengenai (…hal 

yang menjadi subjek …) yang disebutkan/dimuat dalam (…subpasal…) 

 

BSN tidak bertanggung jawab sehubungan dengan pembuktian validitas dan ruang 

lingkup hak paten ini. Pemegang hak paten ini telah memberikan jaminan kepada 

BSN bahwa pemegang hak tersebut bersedia membicarakan masalah lisensi dalam 
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persyaratan yang wajar dan tidak diskriminasi dengan para pemohon dari seluruh 

Indonesia. Dalam hal ini, pernyataan pemegang hak paten ini terdaftar di BSN 

Informasi dapat diperoleh dari: …. nama pemegang hak paten….. …. alamat …. 

Perlu diperhatikan bahwa terdapat kemungkinan adanya beberapa unsur dalam 

dokumen standar ini berupa hak paten lain daripada yang telah disebutkan di atas. 

BSN tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian sebagian atau semua hak 

paten tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75

BAB   4   PENERAPAN STANDAR 

 

 

4.1. PRINSIP PENERAPAN STANDAR 

Penerapan dokumen normatif – termasuk standar – dalam ISO/IEC Guide 2: 

2004 didefinisikan sebagai ”penggunaan sebuah dokumen normatif oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam produksi, perdagangan dan bidang-bidang lainnya”. 

Penerapan standar dalam definisi ini pada dasarnya bersifat voluntari dan dapat 

dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan standar tersebut.  

Sifat dasar penerapan standar - yang bersifat voluntari - ini dapat berubah 

menjadi wajib bila standar tertentu diacu oleh regulasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah di suatu negara. Dalam ISO/IEC Guide 2: 2004 hal ini dinyatakan dengan 

istilah ”acuan ke standar di dalam regulasi (reference to standard in regulation)” yang 

memiliki definisi ”acuan ke satu standar atau lebih dengan ketentuan yang rinci di 

dalam regulasi”. Sebuah regulasi teknis dapat memuat ketentuan yang mewajibkan 

kesesuaian dengan satu standar atau lebih untuk memenuhi regulasi, sehingga standar 

tersebut menjadi standar wajib (mandatory standard). Satu-satunya cara untuk me-

menuhi regulasi teknis yang mewajibkan standar adalah pemenuhan keseluruhan 

persyaratan standar wajib.  

Sebuah standar tidak akan dapat diterapkan bila tidak terdapat piranti yang 

diperlukan untuk membuktikan kesesuaian dengan standar tersebut. Demikian juga 

pernyataan kesesuaian terhadap sebuah standar tidak akan dapat dipercaya oleh pihak 

lain bila pernyataan tersebut tidak diberikan oleh lembaga yang kompeten dan 

berwibawa. Oleh karena itu penerapan standar perlu didukung oleh kegiatan  

penilaian kesesuaian untuk memberikan bukti-bukti obyektif kesesuaian terhadap 

persyaratan standar, dan untuk memastikan kompetensi lembaga-lembaga penilaian 

kesesuaian diperlukan akreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui. Persyaratan di 

dalam sebuah standar - khususnya yang terkait dengan produk -  umumnya dinyatakan 

dalam bentuk nilai-nilai kuantitatif hasil pengukuran, sehingga setiap pihak yang 

berkepentingan dengan penerapan standar tersebut juga harus mengacu pada acuan 

pengukuran yang sama melalui sistem metrologi yang diakui. Oleh karena itu standar 

hanya dapat diterapkan secara efektif bila tersedia sistem penilaian kesesuaian dan 
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sistem metrologi yang kompeten dan diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan penerapan standar. 

Metrologi, standar dan penilaian kesesuaian pada saat ini telah berkembang 

cukup pesat sebagai piranti utama, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah untuk 

mengoptimalkan proses produksi, kesehatan, perlindungan konsumen, lingkungan, 

keamanan dan mutu dan umum dinyatakan sebagai tiga tiang penyangga kegiatan 

standardisasi. 

Standardisasi memiliki tujuan agar suatu produk, proses atau jasa sesuai 

dengan kegunannya, dan tujuan-tujuan tersebut dapat berupa, tetapi tidak terbatas 

pada pengendalian variasi produk, kegunaan, kompatibilitas, kebertukaran, kesehatan, 

keselamatan, perlindungan lingkungan, kesepahaman, unjuk kerja ekonomi, perda-

gangan, ataupun kombinasi dari tujuan-tujuan tersebut.  

Standar dapat digunakan oleh konsumen sebagai acuan untuk memilih produk, 

proses maupun jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapannya, dan juga dapat 

digunakan oleh produsen sebagai acuan untuk menghasilkan produk dengan karak-

teristik yang diharapkan dapat diterima oleh mayoritas konsumen. Dalam konteks ini, 

penerapan standar bersifat voluntari dan didorong oleh kebutuhan pasar, sedemikian 

hingga setiap pihak yang membutuhkannya secara voluntari mengacu pada persya-

ratan atau menerapkan persyaratan sesuai standar.  

Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk dan jasa yang 

beredar di pasar merupakan produk dan jasa yang aman dan tidak membahayakan 

kesehatan dan keselamatannya. Dengan meningkatnya  kesadaran masyarakat tentang 

kelestarian lingkungan hidup, proses untuk menghasilkan produk tersebut tidak 

seharusnya mengganggu kelestarian lingkungan. 

Dalam situasi seperti ini pemerintah perlu menginvertensi pasar untuk 

memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakatnya dan juga memastikan 

kelestarian lingkungan hidup. Intervensi pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk 

penetapan regulasi teknis untuk menetapkan persyaratan wajib terhadap produk, 

proses dan jasa yang relevan yang diperlukan agar produk, proses maupun jasa 

tersebut aman, tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta 

kelestarian lingkungan hidup.  

Penetapan regulasi teknis oleh pemerintah suatu negara, dalam perdagangan 

internasional merupakan tindakan yang dianggap berpotensi menimbulkan hambatan 



 77

perdagangan, sehingga masyarakat internasional menyepakati aturan melalui berbagai 

kesepakatan dan perjanjian internasional. Kesepakatan yang diakui secara luas oleh 

masyarakat internasional adalah WTO agreement on Technical Barrier to Trade 

(TBT) dan WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures (SPS). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Agreement on Establishing 

WTO melalui UU No. 7 tahun 1994, diantaranya mencakup WTO Agreement on TBT 

dan WTO Agreement on SPS, 

 

WTO Agreement on TBT 

Regulasi teknis, dalam WTO Agreement on TBT didefinisikan sebagai 

dokumen yang menyatakan karakteristrik produk atau proses terkait dan metode 

produksi, termasuk ketentuan-ketentuan administratif, yang bersifat wajib, dan dapat 

mencakup atau mengatur tentang istilah, persyaratan-persyaratan simbol, pengemas-

an, penandaan atau pelabelan yang berlaku untuk suatu produk, proses atau metode 

produksi.  

WTO agreement on TBT secara eksplisit memuat ketentuan bahwa regulasi 

teknis: 

• tidak disiapkan, diadopsi atau diterapkan untuk menciptakan hambatan yang 

tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.  

• tidak boleh lebih membatasi daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-

tujuan yang dapat dilegitimasi dengan mempertimbangkan resiko yang diakibat-

kannya bila tidak dipenuhi. 

• ditetapkan atas nama persyaratan keamanan negara, perlindungan dari praktik 

curang, perlindungan kesehatan manusia, perlindungan kehidupan atau 

kesehatan hewan atau tumbuhan atau lingkungan.  

• analisis resiko dilakukan dengan mempertimbangkan informasi ilmiah dan teknis 

yang tersedia, teknologi proses terkait atau tujuan akhir penggunaan produk.  

Selain itu, dalam WTO Agreement on TBT dinyatakan pula bahwa bila diperlukan 

regulasi teknis dan terdapat standar internasional yang relevan, anggota harus 

menggunakannya atau bagian-bagian yang relevan sebagai basis regulasi teknis, 

kecuali bila standar internasional tersebut atau bagian yang relevan tidak efektif atau 
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tidak tepat untuk memenuhi tujuan penetapan regulasi teknis, sebagai contoh faktor 

iklim, geografi atau penguasaan teknologi.  

 

WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 

(SPS). 

“WTO agreement on SPS” menetapkan aturan dasar untuk standar keamanan 

pangan, kesehatan hewan dan tanaman (food safety, animal and plant health). 

Meskipun setiap negara diijinkan menetapkan standarnya sendiri, dinyatakan juga 

bahwa standar harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, dan hanya diterapkan 

sejauh yang diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta keselamatan 

umat manusia, hewan dan tumbuhan. 

Sebagai piranti yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk intervensi pasar, 

regulasi teknis disusun berdasarkan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan 

tertentu dan dengan mempertimbangkan risiko penetapan regulasi tersebut, sebelum 

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Regulasi teknis, 

secara umum terdiri dari persyaratan karakteristik produk atau proses dan prosedur 

administratif yang diperlukan untuk menilai kesesuaian selama produk atau proses 

tersebut dipasarkan atau beroperasi. Regulatorlah yang bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan regulasi teknis dan sangsi-sangsi yang dapat diberikan kepada pihak yang 

melakukan pelanggaran. Keterkaitan antara berbagai piranti dapat dilihat pada 

diagram berikut.  

 

Gambar 4.1  Keterkaitan antar berbagai infrastruktur penerapan standar 

Kebijakan

Legislasi

Analisis Resiko

Regulator Penilaian 
Kesesuaian 

Persyaratan 
Teknis 

Sangsi 

 
 
 
 
 
 

 
karakteristik produk/ 

proses 

 
 
 
 
 

 
 

prosedur administratif 

REGULASI TEKNIS 



 79

4.2  PENERAPAN  SNI 

Standar yang berasal dari bahasa Inggris “standard”, merupakan terjemahan 

dari bahasa Perancis “norme” yaitu persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen dan 

“Ѐtalon” adalah standar fisis atau standar pengukuran dan dalam bahasa Inggris 

dinyatakan sebagai “measurement standard”.  

Kebutuhan standardisasi (yang dinyatakan dalam dokumen) maupun 

standardisasi di bidang pengukuran (ukuran) ini berkembang karena peningkatan 

kebutuhan umat manusia untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Dari sisi 

kepentingan manusia, dapat dikatakan bahwa dua aspek standardisasi tersebut 

memiliki kedudukan sejajar dan bersifat komplementer. Kebutuhan standar 

pengukuran (ukuran) telah lebih dahulu dikenal umat manusia daripada kebutuhan 

standardisasi persyaratan (dinyatakan dalam dokumen). Nilai kuantitatif yang 

dinyatakan di dalam standar tidak akan bermanfaat untuk memfasilitasi pertukaran 

antar masyarakat bila tidak terdapat standar pengukuran yang digunakan sebagai 

acuan dari nilai kuantitatif tersebut, dan sebaliknya acuan yang dibuat dalam bentuk 

standar pengukuran tidak dapat direalisasikan dan digunakan sebagai acuan dalam 

pertukaran bila definisi dan nilai-nilainya tidak disepakati dan dituangkan ke dalam 

sebuah dokumen yang diterima oleh semua pihak.  

SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis (merupakan konsolidasi iptek dan 

pengalaman) (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya 

yang dirumuskan secara konsensus (untuk menjamin agar suatu standar merupakan 

kesepakatan pihak yang berkepentingan) dan ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah 

nasional) oleh BSN untuk dipergunakan oleh pemangku kepentingan dengan tujuan 

mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu. Kini 

diusahakan agar SNI menjadi standar nasional yang efektif (harus setara dengan 

standar internasional) untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan 

(keamanan produk) transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi (keamanan 

produk) keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan 

dan keamanan. 

Mengingat bahwa penerapan standar memiliki jangkauan yang luas maka 

standar perlu memenuhi kriteria berikut: 
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• SNI tersebut harmonis dengan standar internasional dan pengembangannya 

didasarkan pada kebutuhan nasional, termasuk industri;  

• SNI yang dikembangkan untuk tujuan penerapan regulasi teknis yang bersifat 

wajib didukung oleh infrastruktur penerapan standar yang kompeten sehingga 

tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan, keselamatan, keamanan, 

kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau 

pertimbangan ekonomi dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

• Infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang penerapan standar tersebut 

memiliki kompetensi yang diakui di tingkat nasional/regional/internasional;  

Ketentuan di dalam PP 102 Tahun 2000 tentang penerapan standar mencakup 

dua aspek penerapan standar (standard application), yaitu:  

• Penerapan SNI secara voluntari oleh pelaku usaha, produsen maupun konsumen 

dan; 

• Untuk keperluan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau 

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi 

teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi 

teknis dan/atau parameter dalam SNI. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, BSN sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab terhadap kegiatan standardisasi nasional, menetapkan program untuk 

meningkatkan penerapan SNI secara sukarela dan penerapan SNI yang diperlukan 

untuk memenuhi ketentuan dalam regulasi teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis 

(regulator) oleh pihak-pihak yang berkepentingan.  

Bila pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan regulasi teknis 

maka sejauh mungkin harus menggunakan atau mengacu pada SNI yang relevan 

dengan maksud penetapan regulasi teknis tersebut, dan bila belum terdapat SNI yang 

relevan, regulator dapat meminta kepada BSN untuk merumuskan dan menetapkan 

SNI yang diperlukan.  

Dalam kerangka WTO, setiap negara anggota berkewajiban menunjuk suatu 

national notification authority yang berkewajiban untuk menerapkan prosedur 

notifikasi yang ditetapkan oleh WTO. Seluruh regulasi teknis yang ditetapkan oleh 

negara harus dinotifikasikan melalui otoritas notifikasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah negara tersebut. Disamping itu, pemerintah juga harus menunjuk national 
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enquiry point yang bertanggungjawab untuk memberikan jawaban dan dokumentasi 

yang diperlukan oleh anggota-anggota lain yang berkepentingan. Di Indonesia, BSN 

telah ditetapkan sebagai national notification authority dan national enquiry point 

untuk TBT, dan Departemen Pertanian sebagai national notification authority dan 

national enquiry point untuk SPS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2  Enquiry point dan mekanisme notifikasi 
 
 

4.3  PELAKSANAAN TEKNIS PENERAPAN STANDAR SNI 

Kebijakan Penerapan SNI 

• Penerapan SNI dibuktikan dengan menggunakan tanda SNI;  

• Penerapan dapat bersifat sukarela bagi SNI yang tidak diregulasi dan  pengawasan 

dilakukan oleh LPK; 

• Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis. Pengawasan 

dilakukan oleh LPK dan Otoritas pengawasan; 

• Kesiapan industri/pelaku usaha di dalam negeri terhadap pemberlakuan standar 

yang diregulasi;  

• Tersedia skim penilaian kesesuaian sesuai dengan produk yang diatur; 
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• Diperlukan koordinasi yang baik antara BSN, KAN, Regulator, LPK, Otoritas 

pengawasan untuk mempersiapkan regulasi teknis dan dapat diterapkan dengan 

efektif; 

• Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip 

TBT/SPS WTO yaitu transparan, non diskriminatif, menggunakan standar 

internasional atau SNI setara, dan mendorong saling pengakuan teknis untuk 

menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan; 

• Kesesuaian penerapan standar dengan prinsip WTO/SPS, dan peraturan 

perundang-undanganan yang berlaku;  

• Sistem pengawasan yang akan diterapkan harus dipersiapkan dan dilaksanakan 

dengan efektif dan efisien termasuk pemberlakuan sanksi bila diperlukan; 

 
Gambar 4.3   Tanda kesesuaian SNI dan beberapa tanda kesesuaian negara lain 

Manfaat penerapan SNI 

Penerapan SNI oleh pelaku usaha akan dapat mendorong daya saing produk 

nasional bila SNI tersebut didasarkan pada kebutuhan industri nasional dan 
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pengembangannya harmonis dengan standar internasional dan/atau standar-standar 

yang diterapkan di negara-negara tujuan ekspor.  

Manfaat bagi para pelaku usaha/industri: 

• Standar merupakan landasan bagi pertumbuhan;  

• Standar memberikan akses ke pasar yang lebih baik dan memfasilitasi 

perdagangan;  

• Memberikan keuntungan bagi industri yang menerapkannya dengan 

meningkatkan level mutu, keamanan, kehandalan dan efisiensi produksi; 

• Meningkatkan daya saing dengan membantu industri untuk menguasai 

pengetahuan, teknologi, pengertian bersama dan mengurangi risiko; 

• Standar dapat membentuk cara kerja di berbagai sektor dan menciptakan sinergi 

yang mempercepat laju pemasaran bagi produk, proses dan jasa; 

• Standar yang memspesifikasi karakteristik kinerja standar akan dapat memicu 

inovasi dan merupakan pendukung mulai dari konsep perencanaan hingga pasar.  

BSN masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan sosialisasi  penerapan standar 

karena para pelaku industri termasuk pihak berkepentingan lain belum sepenuhnya 

memahami hakekat penerapan standar, baik yang bersifat voluntari maupun wajib.. 

Hasil suatu penelitian (BSN 2006) menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% dari 

sekitar 6800 SNI yang ada dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. 

Ada beberapa cara untuk meyakinkan pemakai/konsumen/pembeli bahwa 

suatu produk sudah memenuhi standar. 

1. Produsen mulai dengan suatu pernyataan bahwa produk yang dihasilkan telah 

memenuhi suatu SNI. Pernyataan ini tidak memiliki dasar yang meyakinkan 

karena tidak didukung oleh bukti yang valid. Hal ini banyak terjadi di lingkungan 

produk pertanian atau UKM dan disebut pernyataan diri. Jika hal ini dilakukan 

secara sistimatis dan didokumentasikan maka dapat disebut sertifikasi pihak 

pertama. Penerapan dengan cara ini tidak dianjurkan untuk produk yang memiliki 

tingkat risiko bahaya yang tinggi . 

2. Terjadi kesepakatan antara produsen dan pembeli/pelanggan untuk melakukan 

transaksi bisnis berdasarkan suatu SNI tertentu. Apabila dilakukan secara 

sistematis dan dilakukan dokumentasi dan pengujian terhadap pemenuhan 
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persyaratan SNI yang dapat diterima bersama maka penerapan ini disebut 

sertifikasi pihak kedua. Namun cara ini hanya memberikan manfaat langsung pada 

kedua pihak yang terlibat. 

3. Sertifikasi pihak ketiga dilakukan oleh pihak lain yang tidak terkait dengan 

produsen/penjual atau konsumen. Cara ini yang disebut third party certification 

semakin banyak digunakan dan berkembang dengan pesat dan memerlukan 

dukungan kegiatan penilaian kesesuaian.  

Berikut ini diberikan beberapa contoh penerapan. 

Kesiapan pelaku usaha/produsen 

Pelaku usaha harus dengan jelas menentukan strategi penerapan standar dan 

menggunakan standar yang betul-betul berada di dalam batas kemampuan dan 

kapasitasnya serta didukung oleh sumber daya dan dana yang memadai. Dari para 

pelaku usaha diharapkan pula partisipasi aktif dalam kegiatan standardisasi. Mereka 

akan mendapatkan a) keuntungan karena turut memberikan masukan pada standar 

pada tahap perumusannya, b) informasi terkini perkembangan perihal standardisasi 

dan c) kemampuan antisipatif terhadap perkembangan regulasi. 

Kesiapan pelaku usaha/produsen dapat dinilai dari beberapa aspek: 

• Telah menerapkan sistem manajemen mutu (a.l ISO 9000, TQM, quality control); 

• Memiliki struktur organisasi, pembagian kewenangan dan uraian tugas yang jelas 

dan terperinci; 

• Memiliki manajemen puncak yang fokus pada mutu dan kepuasan konsumen; 

• Ketersediaan sarana  produksi yang memadai; 

• Ketersediaan sarana uji kualitas produk; 

• Ketersediaan SDM [a.l mencakup pekerja trampil, pekerja ahli, penyelia, manajer, 

tenaga administrasi, personil litbang (level inovasi), personel QA, personel 

penguji/laboratorium, PPC] yang terlatih, trampil dalam jumlah memadai; 

• Ketersediaan sistem informasi mencakup data base, manajemen informasi 

perusahaan dan lain-lain; 

• Memiliki jaringan kerja yang baik dengan pelaku usaha lain, jaringan pemasaran, 

pihak terkait kegiatan standardisasi termasuk BSN, instansi teknis dan LPK serta 

fihak lain.   



 85

 

Pembuktikan bahwa suatu produk telah sesuai dengan persyaratan SNI, dapat 

dilakukan dengan proses sertifikasi produk melalui LPK (lembaga penilaian 

kesesuaian) yang memiliki kompetensi untuk lingkup produk tersebut. Produsen atau 

pemasok hendaknya meyakinkan bahwa LPK yang dipilih memang telah memiliki 

akreditasi sesuai dengan lingkup yang diperlukan. Perolehan akreditasi KAN 

membuktikan bahwa kompetensi LPK itu telah diakui.   

Contoh: Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi KAN untuk ruang 

lingkup tertentu adalah: 

 

Jenis Produk Lembaga Sertifikasi Produk 

Lampu hemat energi 

(SNI ) 

PPMB 
Pustan Deperin 
LMK 
B4T 
Sucofindo, dll 

Air minum dalam kemasan 

(SNI  ) 

PPMB 
Baristan Indag Lampung 
Baristan Indag Medan 
Baristan Indag Semarang 
Baristan Indag Makasar  
Pustan Deperin, dll 

Ban kendaraan bermotor 

(SNI  ) 

PPMB 
Pustan Deperin 
JPA 
B4T 
LUK 
PT. TUV Nord Indonesia dll 

 
Persyaratan pembubuhan tanda SNI 

Produsen yang menyatakan siap menerapkan SNI dan bermaksud 

membubuhkan tanda SNI pada hasil produksinya berkewajiban untuk: 

• Memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku sebagai produsen legal; 

• Memiliki SPPT (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda) SNI yang dikeluarkan oleh 

LSPro; 

• Memproduksi dan/atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan 

persyaratan SNI yang ditetapkan; 



 86

• Mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh LSPro termasuk skim 

sertifikasi;  

Dalam pemberian SPPT SNI berlaku sistem sertifikasi produk dan skim yang 

sesuai dengan produk atau jasa berdasarkan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan 

oleh BSN. 

Pemberian tanda SNI pada produk (proses dan jasa) komersil menunjukkan 

bahwa: 

• Produk telah memenuhi persyaratan SNI setelah diuji;  

• Ada kesepakatan tertulis antara pihak manufaktur produk dengan LPK yang telah 

memiliki akreditasi nasional (KAN); 

• Pihak manufaktur secara teratur di audit oleh LPK sesuai dengan tata cara yang 

berlaku; 

• LPK meyakini bahwa produk yang beredar telah memenuhi semua persyaratan 

SNI melalui pengujian di laboratorium penguji terakreditasi; 

• Pihak Otoritas pengawasan secara perodik dapat melalukan pengawasan di unit 

produksi pelaku usaha dan pasar; 

• Pihak otoritas pembinaan/pengawasan dapat melakukan pembinaan yang 

diperlukan atau memberlakukan sangsi apabila pelaku usaha tidak memenuhi 

standar terkait.  

 

Persyaratan dalam pemberlakuan SNI secara wajib 

Regulasi teknis harus mencakup tujuan pemberlakuan, menyebutkan dengan 

jelas jenis produk dan/atau jasa, standar yang diacu berikut ketentuan mengenai 

sistem penilaian kesesuaian, penggunaan sertifikat kesesuaian dan tanda kesesuaian. 

• Pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk atau jasa ditetapkan dengan 

Peraturan Instansi teknis terhadap sebagian atau keseluruhan aspek spesifikasi 

teknis dan/atau parameter dalam SNI dengan memperhatikan aspek-aspek 

keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan 

hidup, bahaya moralitas dan/atau pertimbangan ekonomis; 

• Tujuan yang sah harus jelas dan dimengerti benar oleh semua pihak terkait;  

• Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali bila ada 

alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar;  
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• Tersedia infrastruktur penilaian kesesuaian yang kompeten; 

• Tersedia infrastruktur pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku; 

• SNI wajib diberlakukan sama terhadap produk dan/atau jasa produksi dalam 

negeri atau impor yang diperdagangkan di wilayah Indonesia;  

• Khususnya bagi produk atau jasa asal impor, pemberlakuan SNI wajib 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

• Harus dinotifikasi ke WTO. 

 

4.5  CONTOH PENERAPAN STANDAR  

Kegiatan standardisasi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap 

keuntungan suatu perusahaan / pelaku usaha dan peningkatan daya saing di pasar 

nasional / internasional. Standar yang diterapkan perusahaan berdampak pada pekerja, 

pemasok, pemakai produk (user) dan konsumen langsung. Standar nasional seperti 

SNI bila diterapkan dengan wajar dan benar memiliki dampak yang luas, mengingat 

luasnya pasar dalam negeri saja yang meliputi 200 juta lebih penduduk.  

 Apabila suatu perusahaan menerapkan suatu standar nasional, maka selain 

manfaat di bidang keuangan (yang dapat diukur secara kuantitatif), perusahaan juga 

memperoleh berbagai manfaat terkait, seperti peningkatan komunikasi, kemudahan 

komunikasi, pengakuan serta keberterimaan produk yang dihasilkan. Kegiatan 

standardisasi yang menghasilkan berbagai reduksi atau penghematan umumnya dapat 

diukur secara kuantitatif. Berbagai reduksi menguntungkan tidak hanya untuk produk 

atau material yang dibeli, tetapi juga untuk item-item yang diproduksi oleh 

perusahaan. Apabila pengukuran kuantitatif tidak dimungkinkan atau terlalu mahal 

untuk dilakukan, maka dapat dilakukan pengukuran kualitatif.  

Pengukuran kualitatif banyak dilakukan terhadap standar nasional atau standar 

internasional. 

 

Manfaat standar dalam proses produksi 

Berbagai penghematan dapat dilakukan pada sejumlah item dari suatu proses 

produksi dengan penerapan standar didalam perusahaan seperti : 
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• Material (bahan baku, bahan setengah jadi dll); 

• Upah dan gaji; 

• Energi (listrik, gas, bahan bakar dll.); 

• Mesin dan peralatan; 

• Resiko produksi (mengurangi produk yang gagal), penanganan;  

• Biaya umum (administrasi), komunikasi (telphon, faks, internet dll); 

• Transportasi; 

• Penyimpanan dan pergudangan; 

• Pemeliharaan dan perawatan; 

• Depresiasi dan lain-lain. 

 

Manfaat penerapan Standardisasi di bagian pembelian. 

Suatu perusahaan yang menerapkan standardisasi di bagian pembelian akan 

mendapatkan manfaat sebagai berikut : 

• Pengurangan instruksi pembelian (Purchase Order); 

• Pengurangan ukuran stok material atau jumlah peralatan cadangan (spares) yang 

diperlukan; 

• Pengurangan waktu pelatihan yang diperlukan; 

• Pengurangan besar modal. 

 

Manfaat penerapan standardisasi  di bagian Teknik 

Berbagai manfaat dari penerapan standardisasi di bagian teknis adalah sebagai 

berikut : 

• Pengurangan waktu disain; 

• Efisiensi persiapan gambar; 

• Mengurangi pengujian; 

• Pengurangan biaya mencari material yang cocok;  

• Meningkatkan keandalan produk; 

• Memudahkan penetapan biaya secara lebih pasti dan ekonomis; 

Sebagai gambaran, manfaat dari standardisasi dapat ditelaah dari pengalaman  

berbagai pihak yang telah menerapkannya dan melakukan analisis ekonomi. Telah 
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dilakukan berbagai kajian di tingkat industri oleh asosiasi teknis di Amerika untuk 

mengetahui dampak ekonomi standardisasi. Kajian menunjukkan penghematan di 

berbagai sektor yaitu: penghematan pemakaian material dan penghematan operasi 

industri. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghematan biaya operasi produksi dapat 

mencapai  25 %. 

Selain pada level industri juga telah dilakukan pengkajian dampak ekonomi 

standardisasi di tingkat nasional seperti di Ethiopia. Setelah negara tersebut 

menerapkan standar ternyata jumlah total komoditi ekspor mereka meningkat dan 

terjadi penurunan klaim akibat cacat produk. Penghematan mencapai 3,5 milyar US 

dollar per tahun, suatu jumlah yang cukup berarti bagi negara berkembang seperti 

Ethiopia.  

Contoh lain adalah kajian oleh BIS (Bureau of Indian Standards) terhadap industri 

baja yang telah menerapkan standar di berbagai sektor seperti : 

• Penggunaan standar dalam disain; 

• Penggunaan standar di berbagai seksi produksi; 

• Penggunaan standar konstruksi; 

• Penggunaan pedoman standar dalam proses pengelasan (welding code); 

• Penggunaan standar spesifikasi  peralatan pengelasan. 

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa terjadi penghematan sejumlah : 

• 4,2 % dari sektor perubahan disain;  

• 19 % dari penerapan standar pada berbagai seksi; 

• 14,6 % penghematan dari sektor perubahan pemakaian las sebagai substitusi 

penggunaan sambungan baut untuk konstruksi; 

• 30,4 % penghematan dari pemakaian proses pengelasan yang sesuai; 

• 42 % penghematan dari penggunaan peralatan dan perlengkapan pengelasan 

standar. 

Secara keseluruhan hasil kajian tersebut menunjukkan  bahwa penerapan 

standar telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi India yaitu sebesar 

US $ 82 milyar. 
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4.6  DAMPAK  STANDAR DALAM PERDAGANGAN 

Dalam kesepakatan WTO - TBT dijelaskan bahwa standar merupakan alat 

penting dalam mengatasi hambatan dalam perdagangan. Produk-produk yang 

terstandarkan akan memfasilitasi perdagangan, karena adanya jaminan bahwa produk 

tersebut telah memenuhi persyaratan standar tertentu. 

Dalam perdagangan fungsi standar dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan 

suatu produk dagang berkualitas atau dijadikan sebagai persyaratan bagi pihak - pihak 

yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Standar dapat mengurangi biaya transaksi 

perdagangan dan menghindarkan atau memperkecil ketidakpuasan konsumen. Standar 

dapat juga digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat domestik. Dengan 

menerapkan standar internasional misalnya, dapat dicegah masuknya produk-produk 

yang tidak standar, sehingga akan melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan 

masyarakat.  

Di bawah ini disajikan beberapa hasil kajian mengenai pengalaman berbagai 

pihak terkait dengan penerapan standardisasi: 

1. Standar telah meningkatkan produktivitas pekerja di Inggris (UK) sebesar 13 % 

selama kurun waktu 1998-2002; 

2. Standar memiliki pengaruh yang positif dalam ekspor Jerman ( DIN-2000); 

3. Standardisasi mempunyai nilai 1 % dari GNP Eropa; 

4. Standar memimpin kompetitif internasional ( DIN 2000); 

5. Keuntungan penerapan standar dalam makroekonomi lebih besar dari keuntungan 

industri bagi sendiri ( DIN 2000). 

 

4.7  STANDAR SISTEM MANAJEMEN 

ISO 9001 merupakan salah satu piranti penting untuk membuktikan bahwa 

suatu pelaku usaha mampu memproduksi secara konsisten. Jumlah perusahaan yang 

menerapkan ISO 9001 meningkat dari tahun ke tahun bahkan mencapai ratusan ribu 

dan telah diterapkan di berbagai belahan dunia. 

Dengan berjalannya waktu terjadi perubahan, perkembangan dan 

penyempurnaan standar ISO 9001, yang dapat dilihat di Gambar 4.4. Standar ini 

merupakan salah satu standar ISO yang paling banyak diminati. 
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Gambar 4.4   Sejarah perkembangan standar seri ISO 9000 

 

Pelanggan di sektor swasta maupun pemerintah selalu menginginkan kepastian 

mutu yang dapat diberikan oleh suatu perusahaan. Salah satu usaha untuk memenuhi 

keinginan ini adalah dengan menerapkan ISO 9001. Selain itu terdapat pula alasan 

lain sebagai berikut: 

• Meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha; 

• Fokus pada tujuan usaha dan harapan pelanggan; 

• Mencapai dan mempertahankanmutu produk dan jasa untuk memenuhi 

persyaratan dan kebutuhan pelanggan; 

• Meningkatkan kepuasaan pelanggan; 

• Kepercayaan bahawa mutu yang dituju memang tercapai dan dipertahankan; 

• Membuka peluang pasar baru atau mempertahankan pangsa pasar; 

• Memperoleh sertifikasi; 

• Mendapatkan kesetaraan persaingan dengan usaha lain.  

 

Definisi : 

 Sistem : Kumpulan unsur unsur yang saling terkait atau berinteraksi. 
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 Manajemen : Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan 

organisasi. 

 Sistem Manajemen : Sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta 

mengelola proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran antara lain seperti: 

- memenuhi persyaratan mutu pelanggan; 

- memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan 

- memenuhi tujuan kelestarian lingkungan. 

 

Sistem manajemen dapat diterapkan untuk berbagai bidang seperti:  

Sistem Mutu; Lingkungan; Keamanan pangan; Keamanan informasi; Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja; Manajemen Pasokan dan CSR (Corporate Social Responsibility) 

Standar sistem manajemen bersifat generik artinya dapat diterapkan pada 

sebarang organisasi, besar atau kecil, apapun produk atau jenis jasa yang dihasilkan 

atau diberikan, dalam bidang manapun dan apakah merupakan usaha swasta, 

administrasi publik, perusahaan negara, unit pemerintahan, lembaga pendidikan dan 

lain-lain. 

Penerapan standar sistem manajemen meliputi penentuan:  

1) Tujuan sistem manajemen; 2) Arah organisasi (proses/hasil); 3) Pembatasan  

kegiatan organisasi; 4) Batas geografi dan; 5) Keterkaitan dengan luaran sistem 

manajemen (kinerja). 

 

Standar Sistem Manajemen- Pendekatan Proses 

Agar organisasi berfungsi efektif maka manajemen organisasi harus 

mengetahui dan mengelola sejumlah kegiatan yang saling berhubungan. Oleh karena 

itu penting untuk 1) memahami dan memenuhi persyaratan, 2) kebutuhan untuk 

mempertimbangkan proses dalam pengertian nilai tambah, 3) memperoleh hasil 

kinerja proses dan keefektifannya, dan perbaikan berkesinambungan dari proses 

berdasarkan pengukuran yang objektif. 

Keberlangsungan suatu organisasi kini sangat ditentukan oleh kemampuan 

organisasi dalam memenuhi berbagai persyaratan yang berbeda dari stakeholder.  

Pelanggan misalnya, mensyaratkan organisasi untuk menyediakan mutu dan fitur 

produk yang tinggi, pemerintah mengharuskan organisasi memperhatikan kondisi 
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kesehatan dan lingkungan kerja yang lebih baik, masyarakat menuntut organisasi 

untuk menyadari bahwa aktifitas organisasi memiliki dampak pada basis sumberdaya 

alam yang dapat meningkatkan volume pencemaran, penggunaan energi dan 

kerusakan lingkungan. Tentunya bervariasinya persyaratan di atas harus menjadi 

perhatian manajemen puncak untuk mengambil langkah strategis berikutnya. 

 Salah satu hal yang dapat dilakukan organisasi adalah penerapan sistem 

manajemen yang mampu merespon serangkaian persyaratan dan harapan stakeholder 

tersebut. Organisasi dapat menerapkan satu atau beberapa standar sistem manajemen 

yang diterbitkan oleh ISO untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan 

stakeholder serta untuk kepentingan lain seperti keselamatan, keamanan dan fungsi 

perlindungan lingkungan. Beberapa area yang telah dikembangkan standar sistem 

manajemennya antara lain adalah untuk bidang mutu (kelompok ISO 9000), 

lingkungan (kelompok ISO 14000). Penerapan standar sistem manajemen yang 

dikembangkan oleh ISO ini memungkinkan suatu organisasi menyelaraskan atau 

memadukannya dengan sistem manajemen yang telah ada. 

 

Pengertian Sistem Manajemen  

 Beberapa pakar mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan usaha yang 

terdiri dari bagian yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam suatu 

lingkungan yang kompleks. Sistem juga dapat didefiniskan sebagai serangkaian 

elemen yang saling berinteraksi. Ia merupakan komunitas dari entitas yang berkaitan. 

Dengan demikian sistem merupakan keseluruhan interaksi antar unsur dari sebuah 

obyek dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan (Marimin, 2005; 

ISO 9000: Sherwood, 2002; Muhammadi, 2001). 

 Sistem memiliki beberapa sifat dasar yaitu : (1) Dinamisasi dan perubahan 

berkelanjutan dalam sistem dalam pencapaian tujuan. (2) Sinergi. (3) Keterbukaan 

terhadap lingkungan, sehingga penilaian terhadap suatu sistem bersifat relatif (4) 

Transformasi yaitu proses perubahan input menjadi output. (5). Hubungan antar 

bagian yang memerlukan analisa dasar pemahaman yang lebih luas . (6) Beberapa 

macam sistem antara lain sistem terbuka, sistem tertutup dan sistem dengan umpan 

balik. (7) Mekanisme pengendalian yang memberi informasi kepada sistem mengenai 
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efek dari perilaku sistem terhadap pencapaian tujuan atau pemecahan persoalan yang 

dihadapi.   

Pendekatan yang menggunakan ciri sistem sebagai pangkal tolak analisa 

dikenal sebagai pendekatan sistem. Pendekatan ini digunakan ISO untuk mendesain 

standar sistem manajemen seperti mutu, lingkungan maupun manajemen resiko.  ISO 

juga memasukkan pendekatan sistem sebagai salah satu dari 8 (delapan) prinsip 

manajemen mutu. Yang menekankan perlunya pengendalian berbagai proses yang 

terkait sebagai bagian dari keseluruhan sistem dalam rangka menciptakan bisnis 

organisasi yang dapat dikelola secara lebih efektif. Pengelolaan interaksi proses ini 

memberi kontribusi dalam pencapaian sasaran organisasi. 

 Sistem manajemen didefinisikan sebagai sistem untuk menetapkan kebijakan 

dan sasaran yang terkait serta untuk mencapai sasaran tersebut (ISO 9001:2008). 

Henk J. de Vries (1999) memberikan definisi:  

Management system is the systematic application of policy, organizational and 

measure directed at gaining an understanding (continuous) improvement, and (where 

relevant) assurance of processes and measures relevant to the organization’s 

performance (including relations with its suppliers and customers) in the area of 

quality/environment/OHS : the system itself being assured and improved making use 

of periodical evaluations of its functioning and performance. 

  Terdapat 2 (dua) dimensi penting dalam manajemen yaitu dimensi internal 

yang berkaitan dalam upaya organisasi mencapai sasaran secara konsisten, dan 

dimensi eksternal untuk memberi keyakinan kepada pihak eksternal bahwa 

persyaratan mereka telah dipenuhi termasuk peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Standar Sistem Manajemen (SSM) 

 Standar sistem manajemen merupakan suatu standar non teknis mengenai cara 

mengelola suatu organisasi. SSM menspesifikasikan elemen suatu sistem yang 

bertujuan untuk mencapai proses yang konsisten dalam menyediakan produk/jasa 

organisasi. Standar ini menyediakan suatu “model to follow” di dalam membangun 

dan mengoperasikan suatu sistem manajemen. Model ini telah diterima secara 

konsensus oleh para ahli sebagai the international state of the art. 
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 Prinsip operasi standar sistem manajemen adalah Siklus PDCA (Plan Do 

Check Act Cycle) yang menguraikan tahapan sekuensial dari Plan-Do-Check-Act 

sehingga sasaran dapat dicapai dengan  lebih efektif dan efesien.   

Plan – menetapkan beberapa sasaran dan rencana tindakan (menganalisa 

situasi organisasi, menetapkan sasaran dan target, dan mengembangkan rencana untuk 

mencapainya).   

Do – menerapkan rencana organisasi (mengerjakan apa yang direncanakan 

organisasi).   

Check – mengukur hasil organisasi (mengukur/memantau sejauh mana 

pencapaian sasaran yang telah direncanakan organisasi).   

Act – mengkoreksi dan memperbaiki rencana organisasi (mengkoreksi dan 

belajar dari kesalahan organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa 

mendatang). 

 Standar sistem manajemen pertama yang dikembangkan ISO adalah standar 

sistem manajemen mutu seri ISO 9000, yang kemudian diikuti oleh standar sistem 

manajemen lingkungan seri ISO 14000. Keberhasilan dua seri standar ini terutama 

penerapan ISO 9001 dan ISO 14001 telah menstimulasi ISO untuk mengembangkan 

standar sistem manajemen lain seperti sistem manajemen keamanan pangan (ISO 

22000), sistem manajemen keamanan informasi (ISO/IEC 27000), dan sistem 

manajemen keamanan rantai pasokan (ISO/PAS 28000). Selain itu untuk sektor yang 

lebih spesifik dikembangkan: ISO 13485 : 2003 untuk medical devices, ISO/TS 

216949 : 2002 untuk bidang industri otomotif, ISO/TS 29001 : 2003 untuk bidang 

petroleum, dan ISO/IEC 90003 : 2004 untuk perangkat lunak. 

 Standar keluarga ISO 9000 terdiri dari standar dan panduan yang berkaitan 

dengan sistem manajemen mutu dan standar pendukung lainnya. Indonesia telah 

mengadopsi ISO 9000, ISO 9001 dan ISO 9004 menjadi Standar Nasional Indonesia: 

SNI 19-9000, SNI 19-9001 dan SNI 19-9004. SNI 19-9001 : 2001 memuat 

persyaratan sistem manajemen mutu dan dapat diterapkan pada semua organisasi 

apapun jenis, ukuran dan produk yang disediakan. Ia juga memberi kerangka kerja 

yang telah terbukti (tried and tested framework) bagi penerapan pendekatan sistem di 

dalam mengelola proses organisasi sehingga memastikan produk yang dihasilkan 
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sesuai harapan pelanggan dan konsisten. Adapun model sistem manajemen mutu 

dalam SNI 19-9000 digambarkan sebagai berikut (Gambar 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5   Model Sistem Manajemen Mutu 

 Acuan dalam standar sistem manajemen mutu hanya memuat hal yang bersifat 

umum, sehingga organisasi yang ingin menerapkan standar ini perlu memperhatikan 

besar kecilnya organisasi, hubungan antar proses dan pemetaannya dalam organisasi 

termasuk kecangggihannya. Hal penting lain yang diperlukan adalah memahami 

persyaratan itu sendiri, komitmen kuat dari manajemen puncak serta seluruh 

organisasi dan terus menerus melakukan pembelajaran guna perbaikan berkelanjutan. 

 Dalam sejarah ISO, standar ISO 9000 merupakan standar yang sangat popular 

dan dianggap paling berhasil. Standar ini telah diadopsi dan diakui seluruh dunia 

karena memberi nilai tambah terhadap program manajemen mutu organisasi. Selain 

itu di beberapa wilayah registrasi ISO 9001 menjadi persyaratan dalam perdagangan.  

Berdasarkan survai ISO 2006, hingga akhir Desember 2006 telah diterbitkan 

sebanyak 897,866 sertifikat ISO 9001 di 170 negara. Hal ini menunjukkan telah 

terjadi kenaikan 6% dibandingkan tahun 2005 di mana jumlah sertifikat ISO 9001 

pada tahun itu sebanyak 773,867 di 161 negara. Sepuluh (10) negara terbesar 

perolehan sertifikat adalah China, Italia, Jepang, Spanyol, Jerman, USA, India, 

Inggris, Perancis dan Belanda.  Adapun sertifikat ISO 9001 di Indonesia pada tahun 
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2006 sebanyak 4783 buah dan dari jumlah tersebut sertifikat yang berada dalam 

sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebanyak 1463 sertifikat.  

 ISO telah menerbitkan standar sistem manajemen lingkungan seri ISO 14000.  

Penyusunan standar sistem ini didorong oleh adanya isu lingkungan global seperti 

penipisan lapisan ozon, pemanasan global, deforestation, penurunan keragaman 

biologi, dan juga keberhasilan standar ISO 9000.  Di sisi lain belum ada standar yang 

dijadikan indikator universal untuk menilai upaya organisasi dalam perlindungan 

lingkungan. Sementara penetapan baku mutu lingkungan yang berlaku secara nasional 

dan regional yang tidak konsisten ini memungkinkan timbulnya potensi dan dampak 

negatif terhadap perdagangan. Penerbitan standar ini juga atas upaya kuat World 

Busines Council for Sustainable Development (BSSD) yang mengusulkan kepada ISO 

untuk merumuskan standar internasional mengenai pengelolaan lingkungan. 

 Standar ISO 14001 dan ISO 14004 telah diadopsi Indonesia menjadi SNI 19-

14001 dan SNI 19-14004. SNI 19-14001:2005 Sistem manajemen lingkungan - 

Persyaratan dengan Panduan Penggunaan menspesifikasikan persyaratan sistem 

manajemen lingkungan (SML) yang memungkinkan suatu organisasi untuk 

mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta mencapai sasaran lingkungan 

dengan memperhatikan persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan informasi 

aspek lingkungan yang signifikan bagi organisasi. Sifat generik standar sistem 

manajemen lingkungan ini membuatnya dapat diterapkan oleh semua jenis organisasi 

yang ingin mengintegrasikan instrumen lingkungan ke dalam aktivitas, proses dan 

produknya. 

 Untuk menerapkan SNI 19-14001, organisasi diharuskan melakukan kajian 

aspek dan dampak lingkungan terhadap aktivitas, proses produksi dan produk yang 

dapat menimbulkan degradasi terhadap sumberdaya termasuk sumberdaya ireversibel 

dan limbah yang menyertai. Hasil tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu 

sistem yang terdokumetasi. Organisasi kemudian menetapkan target lingkungan yang 

terukur, meninjau kemajuan pencapaian kinerja lingkungan dan menunjuk wakil 

manajemen untuk memastikan implementasi program lingkungan di organisasi.  

Metodologi implementasi standar dilakukan dengan Plan-Do-Check-Act (PDCA).  

Standar menggambarkan model sistem manajemen lingkungan dalam Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6  Model Sistem Manajemen Lingkungan 

  

Keberadaan seri ISO 14000 telah membawa pengaruh signifikan bagi 

organisasi/dunia usaha.  Standar ini dapat menjadi indikator untuk menilai upaya jujur 

(good-faith effort) organisasi untuk mencapai perlindungan lingkungan yang 

konsisten dan dipercaya (Cascio et.al, 1996). Survei ISO tahun 2006 menyebutkan 

bahwa standar ini telah diadopsi oleh 140 negara dan telah diterbitkan sebanyak 

129,199 sertifikat ISO 14001, ini berarti kenaikan sebanyak 18,037 sertifikat dari 

tahun sebelumnya. Sertifikat ISO 14001 yang beredar di Indonesia sebanyak 369 

buah. Adapun 10 (sepuluh) negara terbesar perolehan sertifikat ISO 14001 adalah 

Jepang, Cina, Spanyol, Italia, Inggris, Korea, USA, Jerman, Swedia, dan Perancis. 

Konferensi Sistem Manajemen Lingkungan yang dilaksanakan oleh Japan 

Accreditation Board (JAB), Februari 2006, menyebutkan bahwa sertifikasi sistem 

manajemen lingkungan di Jepang telah mampu mereduksi beban lingkungan di kantor 

(saving energi/sumberdaya untuk kertas/listrik) sebesar 30%, di seluruh site (zero 

emmission) sebesar 47%, pada kegiatan bisnis (produk/jasa perusahaan) sebesar 10% 

pada mitra bisnis sebesar 5%, aktivitas perubahan kegiatan bisnis menjadi bisnis yang 

ramah lingkungan sebesar 6% dan lain-lain sebesar 2%. 

 Contoh standar sistem manajemen lain adalah standar sistem manajemen 

keamanan pangan ISO 22000,:2005 Food safety management system requirements for 

any organization in the food chain. Standar yang dipublikasikan 1 September 2005 

didesain untuk memastikan rantai suplai pangan yang aman di dunia dan untuk dapat 

diterapkan oleh semua tipe organisasi dalam rantai pangan, mulai dari produsen 
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makanan/pakan hingga retail  dan outlet jasa pangan bersama dengan organisasi yang 

terkait seperti produsen peralatan, material pengemasan, rempah-rempah dan bahan 

tambahan. 

 ISO 22000 menguraikan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan 

(SMKP) yang mengkombinasikan elemen kunci seperti komunikasi interaktif, sistem 

manajemen, pre-requisite program dan HACCP Plan, untuk menjamin keamanan 

pangan di sepanjang rantai pangan hingga saat dikonsumsi. Komunikasi interaktif di 

sepanjang rantai pangan penting untuk memastikan bahwa semua bahaya pangan yang 

relevan telah di identifikasi dan dikendalikan pada setiap tahapan. Sistem manajemen 

dapat melihat efektifitas sistem keamanan pangan. Sedangkan untuk menganalisis dan 

menetapkan strategi pengendalian bahaya, standar ini mengintegrasikan prinsip sistem 

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan langkah aplikasi yang 

dikembangkan oleh Codex Alimentarius Commission (CAC) dengan program pre-

requisite. 

 Integrasi prinsip HACCP ini jelas terlihat pada elemen perencanaan dan 

realisasi pangan yang aman (elemen ke-7 dari ISO 22000). Model sistem manajemen 

keamanan pangan berdasarkan pendekatan proses yang mengilustrasikan hubungan 

proses dalam elemen 4 hingga elemen 8 dalam standar ISO 22000:2005 dapat dilihat 

pada Gambar 4.7 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7  Model Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan Proses 
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 Standar lain yang masuk dalam Keluarga ISO 22000 adalah ISO/TS 2204, 

Food Safety Management Systems Guidance on the application of ISO 22000: 2005; 

ISOTS 22003 Food Safety Management System Requirements for bodies providing 

audit and certification of food safety management systems; dan ISO 22005 

Traceability in the feed and food chain-General principles and guidance for system 

design and development.  Saat ini standar ISO 22000, lihat Gambar 4.8 di bawah ini, 

sedang dalam proses untuk diadopsi menjadi SNI. perhatikan pula.  

 

 
 

Gambar 4.8  ISO 22000  Food Safety Management System (FSMS) 

 

Beberapa contoh standar sistem manajemen di atas memperlihatkan adanya 

subyek utama yang secara umum terdapat dalam semua standar sistem manajemen 

seperti kebijakan, perencanaan, implementasi dan operasi, asesmen kinerja, perbaikan 

dan tinjauan manajemen. Hal ini memungkinkan suatu organisasi menyelaraskan atau 

mengintegraskan sistem manajemen ini satu sama lain. 
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Prinsip Manajemen mutu  

 

Kelompok  ISO 9000 Series 

• ISO 9000 : 2000 Dasar dan Kosakata Sistem Manajemen Mutu 

• ISO 9001 : 2004 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu  

• ISO 9004 : 2000 Pedoman untuk kinerja Peningkatan Sistem  Manajemen Mutu 

• ISO 19011 Pedoman Audit Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan 

• ISO 10005 : 1995 Manajemen Mutu- Pedoman untuk Rencana Mutu 

• ISO 10006 : 1997 Manajemen Mutu- Pedoman Mutu dalam Manajemen Proyek 

• ISO 10007 : 1995 Manajemen Mutu- Pedoman Mutu untuk Susunan Manajemen 

• ISO/DIS 10012  Persyaratan Jaminan Mutu untuk Pengukuran Peralatan 

• ISO 10013 : 1995 Pedoman untuk Mengembangkan Manual Mutu 

• ISO 10014 : 1998  Pedoman untuk Pengelolaan Ekonomi Mutu 

• ISO 10015 : 1999  Manajemen Mutu-Pedoman Pelatihan  

 

Prinsip ISO 9000 : 2000 Series 

• Prinsip 1 : Fokus Pelanggan 

• Prinsip 2 : Kepemimpinan 

• Prinsip 3 : Keterlibatan Personel  

• Prinsip 4 : Pendekatan Proses 

• Prinsip 5 : Pendekatan Sistem untuk Pengelolaan 

• Prinsip 6 : Peningkatan Berkesinambungan 

• Prinsip 7 : Pembuatan Keputusan Berdasarkan fakta 

• Prinsip 8 : Hubungan Saling Menguntungkan dengan Pemasok 

 

Inter-relasi 8 prinsip manajemen mutu dapat dilihat di skema Gambar 4.9 berikut. 
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 Gambar 4.9   Keterkaitan 8 (delapan) prinsip manajemen mutu  

 

 

4.8  Standar Pangan FAO/WHO Codex alimentarius 
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Codex Alimentarius Commission didirikan pada tahun 1963 oleh FAO dan 

WHO. Sejak awal didirikan FAO dan WHO menekankan pentingnya peningkatan 

mutu dan standar keamanan pangan. Karya Codex selalu didasarkan pada fakta bukti 

ilmiah yang benar. Codex merupakan satu-satunya lembaga dunia antar pemerintah 

yang menangani standar pangan sehingga memiliki peran penting dan unik dalam 

mendorong terciptanya makanan yang aman, rantai pasokan pangan yang aman dan 

sehat. (F.G. Winarno, 2002)   

Tujuan utama adalah untuk: 

• Mengembangkan acuan standar makanan,  

• Mengembangkan petunjuk dan related texts seperti code of practice di bawah 

program standar  pangan FAO/WHO.   

Dengan sasaran utama  

• Melindungi kesehatan konsumen;  

• Praktek perdagangan pangan yang fair;  

• Koordinasi dan promosi semua standar makanan yang dikerjakan oleh organisasi 

internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah; 

Semua negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dapat menjadi 

anggota Codex. Dalam struktur organisasi Codex terdapat beberapa subsidiary bodies 

yaitu: Codex coordinating Commitee dan Codex Commitees. Executive Committee 

dan Codex Alimentarius Commission mengkoordinir tugas-tugas Codex, dan 

keputusan akhir ditetapkan oleh Commission.   

Komite Codex antara lain terdiri dari Komite (horisontal) mengenai: 

• General Principles; 

• Food Labeling; 

• Method of Analysis and Sampling; 

• Food Hygiene; 

• Food Additives, 

• Nutrition and Food for Special Dietary Uses 

• Pesticide Residues; 

• Import/Export Inspection Systems 

• Residu of Veterinary Drugs in Fodder  dan lain-lain. 
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Selain itu terdapat pula beberapa Komite vertikal seperti : 

• Fats and Oils; 

• Fish and Fishery Products; Fresh Fruits and Vegetables; 

• Meat Hygiene; 

• Processed Meat and Poultry Products dll. 

 

Berbagai negara termasuk Indonesia telah memanfaatkan karya Codex yang 

ternyata telah membantu meningkatkan standar industri dan pengolahan pangan. 

Salah satu diantaranya adalah SNI 01-4852-1998 Sistem analisa bahaya dan 

pengendalian titik kritis (HACCP) serta pedoman penerapannya yang merupakan 

adopsi dari CAC. 

 

Prinsip Sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 

Sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis (HACCP) serta pedoman 

penerapannya yang telah menjadi SNI  terdiri dari tujuh prinsip berikut: 

 

Prinsip 1.  Laksanakan analisis bahaya (Hazard Analysis)  

Prinsip 2.  Tentukan titik kontrol kritis (Critical Control Points, CCPs) 

Prinsip 3.  Tetapkan limit kritis 

Prinsip 4.  Tetapkan suatu sistem untuk memantau pengendalian CCP  

Prinsip 5.  Tetapkan tindakan perbaikan yang harus dilakukan bila pemantauan 

menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendalikan  

Prinsip 6.  Tetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP 

berjalan dengan efektif 

 Prinsip 7.  Tetapkan tata cara dokumentasi semua prosedur dan rekaman sesuai 

prinsip ini dan penerapannya.  

 

Gambar 4.10 menampilkan halaman sampul SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen 

mutu - Persyaratan, SNI 19-14001-2005 Sistem manajemen lingkungan - Persyaratan 

dan panduan penggunaan, dan SNI ISO/IEC 17025:2008 Persyaratan umum 

kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.   
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Gambar 4.10   SNI ISO 9001:2008, SNI 19-14001-2005 dan SNI ISO/IEC 

17025:2008 
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BAB 5    PENILAIAN  KESESUAIAN 

 

 

5. 1  PRINSIP PENILAIAN KESESUAIAN 

Pada saat suatu standar digunakan sebagai dasar dalam proses transaksi, pihak 

yang bertransaksi memerlukan bukti-bukti obyektif yang relevan untuk menunjukkan 

bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut dipenuhi oleh produk, 

proses atau jasa yang menjadi obyek transaksi. Untuk memenuhi kegiatan tersebut, 

kemudian berkembang kegiatan tertentu yang secara internasional dikenal dengan 

istilah penilaian kesesuaian, sebagai sebuah istilah umum yang digunakan untuk 

menjelaskan seluruh kegiatan yang ditujukan untuk memberikan bukti-bukti bahwa 

produk, proses atau jasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam suatu standar.  

Dalam ISO/IEC 17000:2004 penilaian kesesuaian didefinisikan sebagai 

pernyataan bahwa produk, proses, sistem, personel atau lembaga telah memenuhi 

persyaratan tertentu, yang dapat mencakup kegiatan  pengujian, inspeksi, sertifikasi 

serta akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Seperti halnya standar, penilaian 

kesesuaian pada dasarnya juga merupakan kegiatan yang bersifat voluntari sesuai 

dengan kebutuhan pihak-pihak yang bertransaksi. Praktek penilaian kesesuaian dapat 

dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen, pelanggan) atau 

pihak ketiga (pihak independen selain produsen dan konsumen) sejauh pihak-pihak 

tersebut memiliki kompetensi. Keberadaan penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga 

diperlukan untuk melandasi kepercayaan terhadap penerapan standar. 

Penilaian kesesuaian harus pula memenuhi beberapa norma seperti: kompeten, 

tidak memihak, terbuka bagi semua pihak, transparan, efektif karena memperhatikan 

kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvergen 

dengan pengembangan penilaian kesesuaian internasional.  

Dalam kaitannya dengan penerapan standar, penilaian kesesuaian merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam 

standar tertentu telah dipenuhi oleh produk, proses, atau jasa yang relevan. 

Proses penilaian kesesuaian pada umumnya dilaksanakan melalui sejumlah 

tahapan yaitu tahap seleksi, determinasi dan review dan penetapan kesesuaian, 

sebagai berikut: 
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Gambar 5.1   Tahapan pelaksanaan  penilaian kesesuaian 

 

 Seleksi  Pada tahap ini dipilih atau ditentukan aspek yang terkait dengan 

penilaian kesesuaian suatu obyek. Apabila obyek yang dimaksud adalah suatu 

organisasi, maka pada tahap ini akan dipilih lokasi atau lingkungan organisasi 

serta aspek yang relevan dengan tujuan penilaian kesesuaian yang akan 

dilaksanakan. Jika obyek penilaian kesesuaian adalah suatu kumpulan produk 

tertentu, maka yang dipilih adalah kriteria pengambilan contoh agar produk yang 

diuji dapat merepresentasikan keseluruhan kumpulan produk tersebut. Apabila 

obyeknya adalah produk yang diproduksi secara masal, maka pada tahap ini 

dipilih lingkungan sistem produksi yang harus diperiksa, dari proses mana saja 

sampling produk harus diambil dan diuji, dan aspek manajemen apa yang perlu 

dikaji. Berdasarkan pemilihan itu ditentukan lingkup dan metoda penilaian 

kesesuaian yang paling tepat dan kondisi yang harus dipenuhi. Semua informasi 

terkait dan diperlukan untuk melaksanakan penilaian kesesuaian, dikumpulkan 

dan dipelajari. 

 Determinasi Pada tahap ini penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan 

lingkup dan metoda yang telah dipilih untuk menentukan kesesuaian obyek yang 

dimaksud dengan persyaratan acuan yang dipergunakan. Luaran (output) dari 

kegiatan ini adalah informasi tentang pemenuhan persyaratan acuan yang 

mengkombinasikan hasil pengujian, inspeksi, asesmen atau audit yang 
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dilaksanakan dalam tahap ini serta informasi yang diperoleh pada tahap seleksi. 

Informasi tersebut pada umumnya distrukturkan untuk keperluan memfasilitasi 

pelaksanaan tahap-tahap berikutnya. 

 Review (evaluasi) dan Penetapan Kesesuaian (atestasi)  Pada tahap ini semua 

informasi yang diperoleh pada tahap determinasi akan dievaluasi untuk 

menyimpulkan apakah semua aspek yang terkait dengan obyek penilaian 

kesesuaian telah memenuhi semua kondisi yang diatur dalam persyaratan acuan. 

Pada umumnya kegiatan ini harus dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat dalam 

tahap determinasi. Hal ini penting agar evaluasi dapat dilaksanakan secara holistik 

tidak terperangkap pada bias pada lokal. Apabila hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa semua kondisi dalam persyaratan acuan dapat dipenuhi, maka dapat 

diambil keputusan penetapan kesesuaian. Sertifikat atau tanda kesesuaian yang 

merupakan bentuk formal untuk menyatakan kesesuaian persyaratan acuan, dapat 

diterbitkan. 

 Surveilan  Proses penilaian kesesuaian dapat berakhir pada tahap di atas. 

Namun dalam keadaan di mana pernyataan kesesuaian yang diterbitkan mencakup 

suatu jangka waktu tertentu, diperlukan kepastian bahwa selama jangka waktu itu 

pemenuhan persyaratan acuan dapat dipelihara dengan baik. Untuk itu diperlukan 

surveilan, baik secara periodik maupun pada setiap saat apabila timbul keraguan 

bahwa pemenuhan persyaratan dapat terpelihara dengan baik. Kegiatan surveilan 

juga dilakukan melalui tahap seleksi, determinasi serta evaluasi dan atestasi, 

walaupun lingkup dan metoda penilaian kesesuaian yang dilakukan tidak perlu 

sama, karena pada tahap ini kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk keperluan 

mengetahui apakah terjadi perubahan atau hal-hal lain yang mengakibatkan 

pemenuhan persyaratan acuan tidak dapat dipertahankan. 

Dalam melaksanakan penilaian kesesuaian dapat disusun kebijakan berikut: 

• Penilaian kesesuaian berbasis kompetensi; 

• Prosedur penilaian kesesuaian mengacu kepada prosedur internsional; 

• Mengupayakan pengakuan internasional dan pelaksanaan saling pengakuan untuk 

memfasilitas transaksi perdagangan. 

 

 



 109

5.2  PENGUJIAN  

Pengujian merupakan bagian dari kegiatan penilaian kesesuaian yang dalam 

ISO/IEC 17000: 2004 didefinisikan dengan penentuan satu atau lebih karakteristik 

obyek penilaian kesesuaian, berdasarkan sebuah prosedur, pengujian dapat dilakukan 

terhadap bahan, produk, maupun proses.  

Pengujian merupakan satu cara untuk memeriksa atau menentukan 

karakteristik, kandungan dan/atau parameter yang menentukan mutu suatu produk, 

komponen, bahan, dan lain sebagainya. Persyaratan umum kompetensi laboratorium 

pengujian adalah ISO/IEC 17025 dan untuk laboratorium klinis/medik adalah ISO 

15189. ISO/IEC 17025 terdiri dari dua komponen utama, yaitu persyaratan 

manajemen dan persyaratan teknis. Persyaratan manajemen disusun relevan dengan 

operasi laboratorium tetapi dikembangkan untuk memenuhi pula persyaratan sistem 

ISO 9000 - Persyaratan Sistem Manajemen Mutu.  

Metode analisis berbagai parameter tersebut bervariasi tergantung pada bidang 

pengujian yang relevan, peralatan analitis dan peralatan uji yang digunakan. Semua 

jenis pengujian diuraikan dalam pedoman yang dapat diterapkan dan diakui, tentang 

cara dan dalam kondisi apa metode uji tersebut digunakan. Metode uji nasional 

maupun internasional memegang peran penting untuk memastikan bahwa hasil uji 

yang diperoleh dapat saling dibandingkan dan dapat diulangi dengan kondisi yang 

sama. Informasi tentang karakteristik produk yang diperoleh dari proses pengujian 

inilah yang kemudian dibandingkan dengan persyaratan karakteristik produk yang 

ditetapkan dalam standar.  

Hasil-hasil pengujian ini dapat digunakan oleh  

• Produsen untuk memastikan bahwa produknya memiliki karakteristik yang 

dikehendaki oleh pasar;  

• Konsumen untuk memastikan bahwa produk yang dibelinya memiliki 

karakteristik sesuai yang dikehendakinya;  

• Regulator untuk memastikan bahwa karakteristik produk yang beredar tidak 

membahayakan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan negara dan 

warga negara serta kelestarian lingkungan hidup. 

Dalam penerapan SNI, kompetensi laboratorium pengujian (swasta maupun 

milik pemerintah), merupakan syarat mutlak untuk memberikan kepercayaan pasar 
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terhadap mutu produk yang memenuhi persyaratan SNI. Laboratorium pengujian yang 

melakukan kegiatannya dalam penerapan SNI perlu memperoleh pengakuan formal 

kompetensinya dalam melakukan pengujian melalui sistem akreditasi laboratorium 

pengujian yang telah diakui di tingkat regional (APLAC, EA, dan lain-lain) dan 

internasional (ILAC) maupun melalui skema saling pengakuan hasil pengujian yang 

dikembangkan oleh organisasi internasional yang diakui dalam kerangka WTO 

(sebagai contoh skema saling pengakuan untuk hasil-hasil uji produk kelistrikan yang 

dikembangkan oleh IECEE) 

Persyaratan kompetensi bagi laboratorium pengujian yang digunakan dalam 

skema saling pengakuan regional dan internasional APLAC, EA, ILAC, IECEE 

tertuang dalam ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian dan ISO 15189 untuk 

laboratorium klinis/medik. 

 

5.3  INSPEKSI 

Dalam ISO/IEC 17000:2004, inspeksi didefinisikan sebagai pemeriksaan 

terhadap desain produk, produk, proses, pabrik (plant) atau instalasi dan penetapan 

kesesuaiannya dengan persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan 

pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional hanya dapat diberikan oleh 

seseorang yang memiliki pengetahuan ekspertis dan berpengalaman dalam suatu 

bidang. Inspeksi terhadap proses dapat mencakup inspeksi personel, fasilitas, 

teknologi maupun metodologi. Hasil inspeksi dapat pula digunakan untuk mendukung 

sertifikasi. 

Fungsi utama dari inspeksi adalah untuk menentukan apakah produk 

memenuhi persyaratan standar. Inspeksi dapat didasarkan pada hasil pengukuran atau 

pengujian terhadap satu atau lebih karakteristik produk yang kemudian dibandingkan 

dengan persyaratan standar untuk dinilai kesesuaiannya. Proses inspeksi ini dapat 

diperluas pada inspeksi terhadap : 

• Desain produk: Type approval, pemeriksaan gambar, perhitungan nilai 

karakteristik material (misalnya: tebal pelat baja bejana tekan atau mutu baja yang 

digunakan), pengecekan perencanaan instalasi pengamanan (katup pengaman, 

pengukuran listrik, pengecekan statik);   
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• Produk: mencakup inspeksi awal, inspeksi periodik (misalnya: inspeksi mobil, 

instalasi listrik gedung), dan dapat dilakukan terhadap suatu produk yang dapat 

mewakili sampel dari kelompok hasil produksi atau kelompok produk yang 

dikirimkan, atau bahkan dilakukan satu-persatu terhadap seluruh bagian kelompok 

produk (100% inspection) yang dikirimkan atau diterima.  

• Proses produksi: mencakup inspeksi personil, fasilitas, teknologi dan metodologi 

(misalnya: memeriksa prosedur pengelasan); 

• Plant/instalasi/rakitan: inspeksi akhir setelah konstruksi atau instalasi selesai 

dikerjakan. Contoh: inspeksi dari bejana tekan, lift (cara kerja, kinerja), peralatan 

kesehatan di rumah sakit, cable way, alat angkat (crane); 

• Jasa. Inspeksi terhadap jasa pemeliharaan (maitenance service). 

 

Inspeksi telah berkembang menjadi ujung tombak pengendalian mutu. Pada 

awalnya inspeksi lebih banyak digunakan oleh produsen untuk memastikan 

konsistensi dan kesesuaian produk dengan persyaratan, pada perkembangan 

berikutnya terdapat berbagai macam lembaga inspeksi spesialis yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan pasar atau persyaratan regulasi, sebagai contoh: 

 pre-shipment inspection  lembaga inspeksi pihak ketiga yang dikontrak oleh 

importir untuk memastikan bahwa komoditas yang diimpornya memenuhi 

persyaratan sebelum dikapalkan atau dikirim. 

 regulatory inspection  untuk produk-produk yang memiliki resiko tinggi seperti 

bejana tekan (pressure vessel), lembaga inspeksi pihak ketiga diperlukan untuk 

memverifikasi desainnya dan untuk melakukan inspeksi proses selama 

pembuatannya untuk memastikan integritas produk. 

 roadworthy inspection  pemeriksaan kendaraan bermotor secara reguler untuk 

memastikan kondisi aman digunakan dan tidak membahayakan. 

 airworthy inspection  pemeriksaan kelayakan terbang pesawat secara reguler 

maupun inspeksi sebelum diijinkan terbang setiap kali pesawat akan 

diberangkatkan untuk memastikan keselamatan pengguna transportasi udara. 

Lembaga inspeksi harus kompeten dan independen serta didukung oleh sumber daya 

manusia/inspektur yang kompeten dan berwibawa. Sesuai persyaratan SNI 19-17020-
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1999 (ISO/IEC 17020), lembaga inspeksi di Indonesia memerlukan akreditasi oleh 

KAN yang telah memperoleh pengakuan regional maupun internasional. 

 

 

5.4  SERTIFIKASI    

Dalam ISO/IEC 17000: 2004, sertifikasi didefinisikan sebagai pengesahan dari 

pihak ketiga yang berkaitan dengan produk, proses, sistem atau orang, dan sertifikasi 

dapat diterapkan untuk semua obyek penilaian kesesuaian. Penilaian kompetensi 

lembaga penilaian kesesuaian itu sendiri, dilakukan melalui akreditasi. Sertifikasi 

dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: 

(a) Sertifikasi Sistem Manajemen, dan 

(b) Sertifikasi Produk 

Sistem manajemen yang dioperasikan oleh suatu organisasi dapat memberikan bukti 

bahwa organisasi tersebut telah menerapkan prosedur untuk menyusun dan 

mendokumentasikan proses-proses administratif dan manajemennya. Hal ini tidak 

secara otomatis menghasilkan produk atau jasa yang bermutu dan dapat bersaing di 

pasar, namun demikian dengan struktur internal yang didefinisikan dengan jelas, 

penerapan sistem manajemen dapat menghindari berbagai macam kemungkinan 

kesalahan. Dokumentasi dari seluruh proses di dalam sebuah organisasi dapat 

memfasilitasi deteksi dan pelacakan kesalahan untuk segera mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan. Beberapa sistem manajemen yang diakui di seluruh dunia 

dan dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi antara lain adalah: 

 Sistem Manajemen Mutu berdasarkan seri ISO 9000, 

 Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan seri ISO 14000, 

 Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan seri OHSAS 18000 

 Sistem Higinis – Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

 Good Practices, termasuk Good Manufacturing Practice (GMP) 

Lembaga sertifikasi dapat memberikan sertifikasi terhadap jenis standar 

berdasarkan pada standar ISO atau yang didasarkan pada standar FAO/WHO Codex 

Alimentarius. Harmonisasi proses antara ISO dan Codex Alimentarius telah 

menghasilkan ISO 22000, kombinasi antara ISO 9000 dan HACCP yang menyatakan 

persyaratan sistem manajemen keamanan pangan (food safety).  
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Bila sertifikasi sistem manajemen ditujukan untuk memberikan pengakuan 

kesesuaian sistem manajemen sebuah organisasi dengan standar sistem manajemen 

yang relevan, sertifikasi produk dimaksudkan untuk memberikan pengakuan bahwa 

proses produksi, kandungan atau kadar, sifat-sifat dan karakteristik lainnya dari 

sebuah produk telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang 

relevan. Produk yang telah memenuhi perysratan yang ditetapkan dalam standar yang 

relevan dapat diberi tanda kesesuian. Bagi konsumen, sertifikasi sistem manajemen 

maupun sertifikasi produk yang telah diperoleh produsen seringkali dapat 

memberikan jaminan kepercayaan yang dapat digunakan sebagai dasar pemilihan 

produsen atau produk. 

Sertifikat merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laborato-

rium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa produk, proses, jasa, sistem 

atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. 

Dikenal beberapa jenis sertifikat: 

1. Sertifikat Pihak Pertama atau Sertifikat Sendiri (self declaration) 

Suatu kegiatan dimana produsen atau pemasok menyatakan bahwa produk yang 

dihasilkan telah memenuhi satu atau lebih standar, berdasarkan:   

a. Kepercayaan pada sistem pengawasan mutu produsen/pemasok; 

b. Hasil-hasil pengujian atau pemeriksaan produsen/pemasok atau hasil 

pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan pihak lain yang telah diberi     

kuasa untuk melakukannya. 

2. Sertifikat Pihak Kedua 

Dalam hal ini biasanya pembeli yang mensyaratkan dan mengakui bahwa produk 

yang ingin dibeli dari produsen atau pemasok itu memenuhi satu  atau atau lebih 

standar.  

3. Sertifikat Pihak Ketiga 

Tipe sertifikat dimana tuntutan kesesuaian produsen diberlakukan oleh pihak 

ketiga (yaitu suatu lembaga yang tidak diawasi atau tidak berada di bawah 

pengaruh produsen atau pembeli) yang kompeten.  

Derajat kepercayaan pemberian sertifikat sangat bergantung pada: 

a. Tipe pengujian atau metode pemeriksaan yang digunakan dalam program guna   

menjamin adanya kesesuaian produk; 
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b. Sistem pengawasan mutu yang memadai oleh produsen dan; 

c. Kemampuan lembaga yang menjalankan pengujian dan/atau pemeriksaan serta 

evaluasi hasil uji. 

 

5.5  AKREDITASI  

Akreditasi merupakan elemen sistem penilaian kesesuaian yang memiliki 

fungsi memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga penilaian 

kesesuaian. Definisi akreditasi di dalam ISO/IEC 17000: 2004 adalah pengesahan dari 

pihak ketiga terkait dengan lembaga penilaian kesesuaian yang memberikan 

pernyataan formal kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian 

tertentu. Selain itu dinyatakan pula bahwa akreditasi merupakan salah satu elemen 

sistem penilaian kesesuaian tetapi lembaga pelaksana tidak termasuk ke dalam 

golongan lembaga penilaian kesesuaian.  

Rangkaian kegiatan pengakuan formal ini berupa pemberian, pemeliharaan, 

perpanjangan, penundaan, dan pencabutan pengakuan terhadap lembaga-lembaga 

sertifikasi (antara lain mencakup sertifikasi sistem mutu, produk, personel, pelatihan, 

sistem manajemen lingkungan, sistem pengelolaan hutan lestari, sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja, mutu pangan organic dan inspeksi teknis), 

laboratorium penguji/kalibrasi dan pengakuan di bidang standardisasi lainnya, oleh 

badan akreditasi nasional di suatu negara, menyatakan bahwa lembaga sertifikasi atau 

laboratorium dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu 

kegiatan standardisasi tertentu.    

Meskipun dalam proses akreditasi dan sertifikasi terdapat beberapa prosedur 

yang serupa, akreditasi mencakup komponen tambahan yang berasal dari definisinya 

sendiri, yaitu memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga penilaian 

kesesuaian. Pertama kali harus dibuktikan bahwa lembaga penilaian kesesuaian (LPK) 

tersebut dengan dukungan seluruh elemennya memiliki kemampuan yang dapat 

ditunjukkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian (kompeten) untuk 

melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.  

Untuk menilai kompetensi tidak cukup hanya dengan menilai penerapan 

standar yang relevan dan benar di lembaga tersebut, tetapi harus mencakup penilaian 

terhadap kemampuan dan kebenaran hasil-hasil teknis dari kegiatan penilaian 
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kesesuaian yang dilakukan. Akreditasi tidak dapat diberikan hanya didasarkan pada 

pemenuhan persyaratan-persyaratan yang secara eksplisit dinyatakan di dalam 

standar. Akreditasi hanya dapat dilakukan dengan baik bila proses penilaian dilakukan 

oleh personel yang minimal memiliki tingkat kompetensi yang setara dengan lembaga 

yang diases sehingga hasil penilaiannya tidak hanya mengkonfirmasi kesesuaian 

dengan standar tetapi juga mencakup kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam 

WTO Agreement on TBT. 

Dalam sistem standardisasi nasional, akreditasi merupakan elemen yang 

diperlukan untuk menjamin kepercayaan terhadap pernyataan kesesuaian terhadap 

persyaratan standar. Tanpa didukung oleh sistem akreditasi yang diakui di tingkat 

regional maupun internasional, pernyataan kesesuaian produk nasional terhadap 

persyaratan standar tertentu (yang telah harmonis dengan standar internasional 

maupun standar nasional negara tujuan ekspor)  tidak dapat memberikan nilai tambah 

yang diperlukan bagi keberterimaan produk nasional tersebut.  

Untuk mencapai pengakuan internasional tersebut sebuah badan akreditasi 

harus memenuhi persyaratan bagi badan akreditasi yang ditetapkan dalam ISO/IEC 

17011. Di tingkat internasional, saling pengakuan untuk akreditasi laboratorium 

dikoordinasikan oleh ILAC (International Laboratory Accreditation Conference), 

sedangkan untuk akreditasi lembaga sertifikasi dikoordinasikan oleh IAF 

(International Accreditation Federation). Untuk memfasilitasi saling pengakuan di 

tingkat internasional tersebut, di wilayah regional yang mencakup jumlah negara yang 

cukup besar dengan kepentingan ekonomi tertentu membentuk organisasi kerjasama 

akreditasi regional. Contoh: APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation 

Cooperation) untuk kerjasama akreditasi laboratorium di kawasan Asia Pacific dan 

PAC (Pacific Accreditation Cooperation) untuk kerjasama akreditasi lembaga 

sertifikasi di Pacific. 

Di dalam organisasi kerjasama akreditasi laboratorium maupun lembaga 

sertifikasi regional dan internasional setiap negara hanya memiliki 1 (satu) hak suara.  

Agar akreditasi dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat umum, badan akreditasi 

nasional sebaiknya mengikuti prinsip berikut: 

• memiliki kewenangan (diakui pemerintah); 

• memiliki kompetensi; 
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• beroperasi sesuai standar yang diakui yang dibuktikan melalui peer 

assessment; 

• independen dari organisasi yang diakreditasinya dan tidak memihak. 

Oleh karena itu praktek yang direkomendasikan bagi negara-negara anggota ILAC, 

APLAC, PAC maupun IAF - khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang- 

adalah setiap negara memiliki 1 (satu) badan akreditasi yang bersifat independen, 

imparsial dan dapat dimanfaatkan seluruh unsur dan kepentingan di negara tersebut 

guna memberikan pengakuan kompetensi terhadap lembaga penilaian kesesuaian di 

wilayah negara tersebut. 

 Di negara berkembang badan akreditasi umumnya memperoleh mandat dari 

pemerintah sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian. 

 

5.6  KESESUAIAN TERHADAP REGULASI TEKNIS   

Prosedur penilaian kesesuaian terhadap regulasi teknis harus didasarkan pada 

analisis resiko (risk analysis) dari obyek yang diatur terhadap kepentingan, keamanan, 

keselamatan, kesehatan negara dan warga negara serta kelestarian lingkungan hidup. 

Penilaian kesesuaian yang terlalu ketat dapat menyebabkan keterlambatan tersedianya 

produk di pasaran dan sebaliknya penilaian kesesuaian yang terlalu longgar dapat 

menyebabkan beredarnya produk-produk yang berbahaya di masyarakat. Analisis 

resiko ini mutlak dilakukan oleh pemerintah (regulator) karena pemenuhan terhadap 

regulasi teknis merupakan pra-syarat dapat dipasarkannya produk di masyarakat dan 

ketidaksesuaiannya dapat berimplikasi sangsi administratif atau pidana bagi produsen 

maupun pihak-pihak yang memasarkannya. Untuk menjamin pemenuhan terhadap 

persyaratan regulasi teknis, pemerintah dapat menetapkan prosedur penilaian 

kesesuaian yang sebanding dengan tingkat resiko yang akan dihadapi. Beberapa jenis 

prosedur penilaian kesesuaian yang dapat digunakan oleh pemerintah antara lain 

adalah: 

 Inspeksi  mencakup penilaian produk secara individual. Dalam kasus bahwa 

produk mudah menurun kualitasnya sejalan dengan waktu, misalnya tabung gas, 

maka inspeksi mungkin dilakukan lebih dari satu kali sejalan dengan umur pakai 

produk tersebut 
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 Lisensi  prosedur penilaian kesesuaian yang menilai kompetensi individu atau 

perusahaan untuk melaksanakan tugas spesifik. Lisensi dapat diterapkan dalam 

situasi dimana karakteristik kinerja (performance) dari produk tidak dapat segera 

diketahui dan diyakini bahwa produk akan dapat memenuhi persyaratan hanya 

jika diproduksi oleh individu atau perusahaan yang memiliki kualifikasi. 

 Pengujian batch  mencakup pengujian sampel dari setiap batch atau shipment 

dari produk yang diproduksi secara massal. Posisi pengujian batch berada di 

antara inspeksi yang mencakup penilaian setiap produk dan type approval yang 

menilai hanya satu sampel dari suatu produk dan digunakan untuk batch 

berikutnya.  

 Approval  pada saat ini merupakan bentuk yang paling umum dari  pre-market 

conformity assessment. Approval umumnya dilakukan dengan asesmen terhadap 

sampel produk. Di banyak negara, regulator melakukan sendiri asesmen terhadap 

produk, sedangkan di tempat lain penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga 

yang kompeten. Walaupun demikian untuk kedua kondisi tersebut regulator tetap 

berwenang atas keputusan akhir .  

 Sertifikasi  pada umumnya mencakup pengujian awal terhadap produk dan 

survailan terhadap produk. Dalam beberapa kasus, asesmen awal terhadap 

kondisi/kegiatan perusahaan juga dilakukan. Sistem manajemen mutu perusahaan 

dapat juga diases selama proses sertifikasi 

 Listing/registrasi  mirip dengan approval kecuali bahwa dalam sistem ini tidak 

dilakukan kegiatan pembuktian langsung oleh regulator terhadap produk sebelum 

diedarkan ke pasar. Perusahaan dan pemasok diminta menyerahkan dokumen 

persyaratan disertai dokumen pendukung lainnya seperti laporan pengujian. 

 Supplier declaration  bukan berarti tidak dilakukan penilaian kesesuaian sama 

sekali. Industri atau pemasok masih memerlukan penilaian kesesuaian untuk 

mendemonstrasikan bahwa sudah dilakukan pengecekan sebelum suatu produk 

yang dipasarkan. 

Sebagai negara yang telah meratifikasi Agreement on Establishing WTO melalui UU 

No. 7 tahun 1994, pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam WTO 

Agreement on TBT sebagai berikut: 



 118

Article 6.1: 

 …  anggota harus menjamin bahwa hasil penilaian kesesuaian–nya dapat 

diterima oleh anggota lainnya … 

 … diperlukan lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten untuk membangun 

saling kepercayaan …. 

 … kompetensi teknis dapat dicapai melalui verifikasi kesesuaian (akreditasi) 

berdasarkan standar internasional yang direkomendasikan oleh organisasi 

standardisasi internasional … 

 
Article 6.3:  

 … anggota didorong untuk mencapai saling pengakuan terhadap hasil-hasil 

penilaian kesesuaian … 

 
Article 9.1: 

 .. dalam penetapan regulasi teknis, anggota harus mengacu pada prosedur 

penilaian kesesuaian dalam sistem internasional … 

 

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dipatuhi oleh semua negara yang telah 

meratifikasi Agreement on Establishing WTO. Penerapan regulasi teknis merupakan 

tanggung jawab dan kewenangan pemerintah untuk memastikan keamanan, 

keselamatan, kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen dan juga kelestarian 

lingkungan hidup.  

 

Regulasi teknis di Indonesia  

Departemen atau instansi teknis yang menetapkan regulasi teknis bertanggung 

jawab penuh atas efektifitas penerapan regulasi teknis, sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam PP 102 tahun 2000.  

Apabila SNI produk, proses atau jasa tertentu digunakan sebagai acuan 

persyaratan regulasi teknis, persyaratan yang ditetapkan di dalam SNI tersebut 

menjadi bersifat wajib (dalam PP 102 tahun 2000 dinyatakan sebagai SNI wajib). 

Demikian pula penilaian kesesuaian terhadap persyaratan SNI menjadi wajib sebagai 

prasyarat kesesuaian terhadap regulasi teknis. Untuk memastikan efektifitas penerap-

an SNI yang diacu (sepenuhnya atau sebagian) oleh regulasi teknis, seluruh kegiatan 
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penilaian kesesuaian yang diperlukan tentunya harus dilakukan oleh lembaga 

penilaian kesesuaian (laboratorium pengujian dan/atau lembaga inspeksi, serta 

lembaga sertifikasi) yang relevan dan kompeten. Oleh karena itu instansi teknis, baik 

departemen maupun pemerintah daerah harus mempersyaratkan akreditasi oleh KAN 

atau partner MRA KAN bagi lembaga penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi 

maupun sertifikasi). 

 

 5.7  PENILAIAN KESESUAIAN DI INDONESIA  

Keberadaan penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga diperlukan untuk 

melandasi kepercayaan terhadap penerapan SNI. Pelaksanaan tugas BSN di bidang ini 

sesuai dengan PP 102/2000, ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang 

dibentuk oleh pemerintah dengan Kep.Pres. No. 78 Tahun 2001. Tatanan sistem 

penilaian kesesuaian dapat dilihat di Gambar 5.2 
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Gambar 5.2  Sistem Penilaian Kesesuaian di Indonesia 

KAN sebagai satu-satunya badan akreditasi di wilayah RI mengemban 

tanggung jawab untuk melaksanakan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Selain 

itu, KAN juga memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala BSN 

dalam menetapkan sistem dan kebijakan di bidang akreditasi dan sertifikasi. 
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Untuk melaksanakan tanggung-jawab dan kewenangannya tersebut KAN 

secara aktif berpartisipasi sebagai anggota APLAC, ILAC (International Laboratory 

Accreditation Conference), PAC dan IAF dan memperjuangkan pengakuan interna-

sional terhadap seluruh sistem akreditasi yang dioperasikannya. Sampai dengan tahun 

2008, KAN telah memperoleh pengakuan internasional untuk sistem akreditasi 

laboratorium APLAC/ILA MRA (Mutual Recognition Agreement), lembaga inspeksi 

dalam APLAC MRA dan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan 

lingkungan dalam PAC/IAF MLA (Multilateral Recognition Arrangement). 

”Multilateral arrangement” IAF tersebut didasarkan pada hasil peer assessment yang 

ketat dan yang ditujukan untuk menentukan apakah anggota sepenuhnya memenuhi 

persyaratan standar internasional dan persyaratan IAF. Melalui pengakuan 

internasional terhadap sistem akreditasi yang dioperasikan KAN, seluruh pemangku 

kepentingan yang memerlukan jaminan kepercayaan terhadap penerapan SNI maupun 

standar-standar di negara tujuan ekspor - baik untuk keperluan pemenuhan persya-

ratan pelanggan, pemenuhan persyaratan regulasi nasional maupun regulasi negara 

tujuan ekspor - dapat memanfaatkan hasil-hasil uji, kalibrasi maupun sertifikasi yang 

diberikan oleh laboratorium dan lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh 

KAN, lihat Gambar 5.3. 

 

 

Gambar 5. 3    Tatanan penilaian kesesuaian di Indonesia 
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Penunjukkan atau registrasi lembaga penilaian kesesuaian yang melaksanakan 

penilaian kesesuaian terhadap obyek tertentu yang diatur dalam regulasi teknis perlu 

dilakukan oleh regulator (instansi teknis) dengan beberapa pertimbangan berikut: 

 Penerapan regulasi teknis dapat berimplikasi pemberian ijin atau larangan untuk 

memasarkan produk tertentu atau melakukan proses tertentu yang merupakan 

tanggung-jawab pemerintah demi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat 

atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atas pertimbangan ekonomi secara 

nasional. 

 Penerapan regulasi teknis memerlukan lembaga penilaian kesesuaian yang 

memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap seluruh 

parameter atau spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam sni yang diacu dalam 

regulasi teknis. Akreditasi dapat diberikan untuk sebagian atau seluruh parameter 

standar, oleh karena itu regulator perlu melakukan evaluasi terhadap lingkup 

akreditasi yang telah diberikan kepada lembaga penilaian kesesuaian tersebut. 

 Status akreditasi lembaga penilaian kesesuaian berlaku selama periode dan untuk 

kondisi tertentu, sehingga regulator berkewajiban memastikan bahwa pada saat 

ditunjuk atau diregistrasi status akreditasinya untuk keseluruhan parameter sni 

yang diacu oleh regulasi teknis berlaku sesuai dengan persyaratan kan 

 Penerapan regulasi teknis dapat berimplikasi pemberian sangsi kepada semua 

pihak yang melanggar. Regulator memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan 

pengawasan.  
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Gambar 5.4   Tatanan lembaga sertifikasi terkait regulasi teknis  
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Pendekatan ini dapat diambil oleh regulator bila belum tersedia lembaga 

penilaian kesesuaian di dalam negeri untuk lingkup yang relevan dengan regulasi 

teknis dimaksud, dan semua atau sebagian besar obyek regulasi teknis tersebut adalah 

produk impor. Dengan pendekatan ini perlindungan maksimum terhadap kepentingan, 

keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan 

hidup dan atau pertimbangan ekonomis secara nasional sesuai dengan maksud 

penetapan regulasi teknis tersebut tetap dapat dicapai meskipun belum terdapat 

infrastruktur nasional untuk keperluan tersebut. Namun demikian bila semua atau 

sebagian besar obyek regulasi teknis tersebut adalah produk nasional (domestik), 

sebelum penetapan regulasi teknis regulator harus memastikan ketersediaan lembaga 

penilaian kesesuaian di dalam negeri yang kompeten (dan telah diakreditasi) yang 

memiliki lingkup sesuai persyaratan regulasi teknis sebagai bentuk dukungan 

terhadap perkembangan produsen dan produk nasional. 

 

5.7 TANDA KESESUAIAN  

Kesesuaian terhadap standar - khususnya untuk produk - dapat digunakan oleh 

masyarakat sebagai dasar pemilihan produk bila pada produk tersebut terdapat tanda 

yang menunjukkan kesesuaian maka penandaannya akan memberikan petunjuk pada 

konsumen bahwa produk tersebut memiliki mutu sesuai standar yang dimaksud.  

Produsen memerlukan penandaan terhadap produk-produknya dengan harapan 

konsumen memilih produknya atas dasar karakteristik-karakteristik yang diwakili 

oleh produk tersebut. Produk yang memenuhi persyaratan SNI berhak membubuhkan 

tanda SNI pada produknya berdasarkan hasil-hasil penilaian kesesuaian (sertifikasi 

produk) yang kompeten (diakreditasi oleh KAN).  

Standar selalu dikembangkan atas dasar pertimbangan tertentu, dan oleh 

karena itu pemenuhan persyaratan standar diharapkan dapat mencapai tujuan tertentu 

yang melatar belakangi pengembangan standar tadi. Bila satu standar atau lebih 

dikembangkan dengan maksud: 

- Pencapaian karakteristik keunggulan mutu, penandaannya akan memberikan 

petunjuk pada konsumen bahwa produk tersebut memiliki mutu sesuai standar 

yang dimaksud.  
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- Mencapai interoperability dan interchangeability maka penandaannya akan 

memberikan petunjuk kepada pelanggan bahwa produk tersebut dapat 

dioperasikan atau dipertukarkan dengan produk tertentu yang dikehendaki oleh 

pelanggan.  

- Penetapan varietas (jenis) produk, penandaannya dapat memberikan petunjuk 

kepada konsumen bahwa produk tersebut sesuai memenuhi persyaratan varietas 

yang dikehendakinya.  

Di lain pihak, produsen memerlukan penandaan terhadap produk-produknya 

dengan harapan konsumen memilih produknya atas dasar karakteristik-karakteristik 

yang diwakili oleh produk tersebut. Kebutuhan tanda kesesuaian oleh produsen dan 

konsumen ini pada dasarnya bersifat sukarela dan produsen maupun konsumen berhak 

untuk memilih tanda kesesuaian sesuai dengan kebutuhannya.  

Sesuai dengan PP 102 tahun 2000, produsen yang menghasilkan produk yang 

memenuhi persyaratan SNI berhak untuk membubuhkan tanda SNI pada produknya 

berdasarkan hasil-hasil penilaian kesesuaian (sertifikasi produk) yang kompeten 

(diakreditasi oleh KAN).  

Tanda SNI merupakan national quality mark yang menunjukkan kesesuaian 

produk dengan keseluruhan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam SNI yang 

relevan. Untuk keperluan ini, KAN dapat menetapkan satu SNI atau lebih yang 

relevan dengan produk tertentu sebagai persyaratan untuk memperoleh tanda SNI, 

baik SNI yang langsung menetapkan karakteristik produk yang dimaksud maupun 

standar sistem maupun proses yang relevan dengan sistem dan proses produksi 

produk yang dimaksud.  

Persyaratan-persyaratan di dalam standar yang terkait dengan tujuan 

perlindungan terhadap kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat 

atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis secara 

nasional. - sesuai dengan kerangka perdagangan global - dapat ditetapkan sebagai 

persyaratan wajib melalui regulasi teknis.  

Dalam praktek, berbagai negara menetapkan pembedaan antara tanda 

pemenuhan kesesuaian terhadap standar yang bersifat sukarela dengan tanda 

kesesuaian terhadap regulasi teknis (yang mengacu pada standar). Identifikasi 

pembedaan tanda (sebagian atau seluruh persyaratan) tersebut dinyatakan sebagai 
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regulatory marking yang setara dengan CE mark (Uni Eropa) atau CCC mark (RRC) 

yang bersifat wajib sebagai prasyarat bagi produk-produk yang diatur dalam regulasi 

teknis. Sedangkan contoh tanda kesesuaian sukarela adalah GS mark (Jerman) yang 

bersifat sukarela tetapi menjadi acuan bagi masyarakat jerman sebagai dasar 

pemilihan produk. Sebagai ilustrasi, seluruh produk yang memiliki CE mark dapat 

dipasarkan dengan bebas di seluruh negara anggota Uni Eropa, tetapi tanpa GS mark 

mungkin produk itu menjadi tidak laku di pasaran Jerman, dan produsen tentunya 

tidak akan berani mengambil resiko ini - sebagai contoh GS mark untuk IT and Office 

equipment dalam skema GS mark mensyaratkan ketentuan-ketentuan atau standar 

tentang ergonimics yang tidak tercakup dalam EU Directives. 

 

Tanda Mark  

 

CE                           

 

 

 

CCC 

 

 

                                                             
                                             

 

Gambar 5.5  Tanda kesesuaian produk 

 

5.8 PENGAWASAN PERDAGANGAN TERKAIT REGULASI TEKNIS 

Perkembangan sistem perdagangan internasional diikuti dengan kecende-

rungan meningkatnya volume dan nilai transaksi perdagangan mempengaruhi pula 

interaksi antara pelaku ekonomi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai 

suatu institusi pemerintah harus dapat menyeimbangkan fungsi sebagai trade 

facilitator, industrial assistance, revenue collector dan community protector.  

Conformité Européenne (CE) Mark - Eropa

Compulsory Product Certification Mark - China  

German Standard Mark - German

GS 
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Sebagai community protector, DJBC harus dapat melakukan pengawasan atas 

lalu lintas produk sehingga dapat mencegah masuknya produk yang membahayakan 

kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi   

lingkungan hidup serta perlindungan masyarakat sebagai konsumen atas masuknya 

produk yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. dan atau atas pertimbangan 

ekonomis secara teknis. DJBC sesuai dengan bidang tugasnya yang tertuang dalam 

Undang-undang No 10 Tahun 1995, mempunyai tanggung jawab dalam melakukan 

pengawasan atas impor produk wajib SNI yang telah ditetapkan oleh instansi teknis. 

Perlu disebutkan beberapa dasar hukum penerapan SNI sebagai berikut: antara 

lain Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan 

Pemerintah No 58 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 dan 

Keputusan Memperindag Nomor: 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan 

Pengawasan SNI. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan ketentuan teknis terkait atas impor barang 

wajib SNI tentang Penerapan SNI Ban meliputi: Kep.Menperindag Nomor: 

595/MPP/Kep/9/2004 jo Kep. Bersama Menteri Perindustrian Nomor: 12/M-

IND/PER/3/2006 dan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/3/2006 jo 

Peraturan Dirjen IAK No 11/IAK/Per/III/2006 tentang Penerapan SNI Ban. 

 

No Jenis barang SNI HS 

1 Ban Mobil Penumpang 06-0098-2002 4011.10.00.00 

2 Ban Truk Ringan 06-0100-2002 4011.10.00.00 

3 Ban Truk dan Bus 06-0099-2002 4011.20.10.00 

4 Ban Sepeda Motor 06-0101-2002 4011.40.00.00 

5 Ban Dalam Kendaraan Bermotor  06-6700-2002 4013.10.11.00 
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BAB  6    METROLOGI 

 

 

6.1  PENGANTAR METROLOGI 

Para ilmuwanpun menekankan pentingnya metrologi bagi perkembangan ilmu 

dan teknologi, antara lain ilmuwan terkemuka seperti Lord Kelvin mengemukakan:  

“When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, 

you know something about it; but when you cannot express it in numbers, your 

knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. It may be the beginning of 

knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of 

science”  

dan Steve Chu, Nobel Laureate, 1997 mengatakan: 

“accurate measurement is at the heart of physics, and in my experience new physics 

begins at the next decimal place” 

Definisi metrologi modern yang disepakati secara internasional dalam ISO/IEC 

Guide 99 International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and 

associated terms - VIM: 2007 adalah sebagai berikut: 

 “ science of  measurement and its application “ 

Note: metrology includes all theoretical and practical aspects of measurement, 

whatever the measurement uncertainty and field of application.  

 

Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kini metrologi dapat diklasifikasi 

dalam beberapa bidang yang saling terkait erat, lihat diagram pada Gambar 6.1.  
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Gambar 6.1   Metrologi Ilmiah, Metrologi Industri dan Metrology Legal 
 
 
 

Metrologi ilmiah berkaitan dengan realisasi satuan SI, dan pengembangan 

standar pengukuran beserta pemeliharaannya dan menunjang pengukuran besaran 

fisik yang dikaitkan dengan kebenaran dan ketelitian pengukuran dan pertanggung-

jawaban ilmiah. 

Metrologi industri menunjang berfungsinya pengukuran teknis beserta 

peralatan ukur di industri, laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan 

laboratorium penelitian dan pengembangan, jaminan mutu dan tuntutan pasar.  

Metrologi legal menyangkut hal-hal berkaitan dengan ketelitian pengukuran 

yang mempengaruhi transparansi transaksi ekonomi, kesehatan dan keselamatan, 

kepentingan umum dan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

 
 Realisasi satuan SI, pemeliharaan dan 

desiminasi SNSU 

METROLOGI ILMIAH

METROLOGI 
LEGAL 

Pengukuran dalam transaksi 
perdagangan, perlindungan, 
kesehatan dan keamanan 

Kepentingan umum, 
penerapan peraturan 
perundang-undangan 

Pengukuran di industri, 
proses produksi, pengujian 

Jaminan Mutu, tuntutan 
pasar 

METROLOGI 
INDUSTRI 

Ketertelusuran pengukuran 
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6.2 PRINSIP METROLOGI DAN PENILAIAN KESESUAIAN  

Persyaratan di dalam standar, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik 

produk, secara umum berupa batas-batas nilai kuantitatif yang didasarkan pada hasil-

hasil pengukuran yang dilakukan pada proses penilaian kesesuaian. Oleh karena itu, 

untuk mencapai tujuan penerapannya harus dapat diciptakan jaminan kesetaraan hasil 

pengukuran antar semua pihak yang berkepentingan dengan penerapan suatu standar. 

Dalam ISO/IEC Guide 99: 2007, metrologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan 

tentang pengukuran dan penerapannya, yang mencakup seluruh aspek teoritis dan 

praktik pengukuran, pada seluruh tingkat ketidakpastian pengukuran dan seluruh 

bidang penerapannya.  

Dalam proses produksi dan transaksi global, untuk memastikan bahwa 

karakteristik produk yang diproduksi di satu suatu negara dapat memenuhi 

persyaratan karakteristik bagian lain yang diproduksi di negara lain, seluruh 

pengukuran yang dilakukan harus mengacu pada acuan yang sama, yaitu satuan 

ukuran dan standar pengukuran yang didefinisikan dalam Système international 

d'unités (SI) yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Convention du Metre 

pada sidang ke-11 Conférence générale des poids et mesures (CGPM) tahun 1960. 

Demikian pula dalam kaitannya dengan pemenuhan standar dan regulasi teknis, acuan 

pengukuran dari pihak penyusun standar dan regulasi teknis harus sama dengan acuan 

pengukuran dari pihak-pihak yang berkeinginan untuk menghasilkan produk yang 

dapat memenuhi persyaratan standar dan regulasi teknis.  

Konsep pengukuran yang didasarkan kepada acuan yang sama yang disepakati 

secara internasional ini kemudian dikenal sebagai konsep ketertelusuran 

kemetrologian (metrological traceability), yang dalam ISO/IEC Guide 99: 2007 

didefinisikan sebagai sifat dari hasil pengukuran dimana hasilnya dapat dihubungkan 

ke acuan terkait melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus dan didokumentasikan, 

yang masing-masing berkontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Keterte-

lusuran seluruh hasil pengukuran seluruh aspek pengukuran dan seluruh tingkatan 

pelaku pengukuran dan pengguna hasil pengukuran baik yang bersifat sukarela 

maupun untuk pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini merupakan 

tujuan pengembangan sistem metrologi internasional. 
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Sejak penandatanganan Convention du Metre pada tanggal 20 Mei 1875, 

BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) merupakan satu-satunya 

organisasi metrologi internasional yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh 

aspek kegiatan kemetrologian. Namun demikian bila kegiatan kemetrologian di 

negara-negara anggota Convention du Metre tersebut tidak diselaraskan, hal ini dapat 

menimbulkan hambatan teknis bagi perdagangan maupun dalam rantai produksi 

global. Untuk mengantisipasi hal ini, pada tahun 1955 dibentuklah organisasi 

metrologi internasional yang kedua, yaitu OIML (Organisation Internationale de 

Métrologie Légale) yang bertanggungjawab untuk mengharmonisasikan aturan-aturan 

terkait pengukuran dan alat ukur di negara anggota-anggotanya. Setelah pembentukan 

OIML, tanggung-jawab BIPM difokuskan pada pengembangan ilmu kemetrologian 

yang diperlukan untuk mengembangkan definisi-definisi satuan dalam SI dan 

mengembangkan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan kesetaraan realisasi 

definisi-definisi tersebut oleh negara-negara anggota Convention du Metre.  

Peran kedua organisasi metrologi internasional tersebut menyebabkan timbul-

nya klasifikasi kegiatan metrologi menjadi metrologi ilmiah (scientific metrology) 

yang ditujukan untuk pengembangan ilmu kemetrologian dan standar pengukuran 

yang dikoordinasikan oleh BIPM, dan metrologi legal (legal metrology) yang 

ditujukan untuk harmonisasi aturan-aturan teknis kemetrologian yang dikoordinasikan 

oleh OIML. 

Kebutuhan untuk menjamin kebenaran pengukuran di seluruh aspek sesuai 

dengan definisi metrologi tidak dapat dipenuhi hanya oleh lembaga yang mewakili 

sebuah negara dalam forum BIPM. Hal ini mendorong negara-negara anggota 

Convention du Metre untuk membentuk jaringan kalibrasi nasional (national 

calibration network) dengan melibatkan pihak swasta maupun pemerintah yang 

bertujuan untuk mendiseminasikan nilai-nilai standar pengukuran nasional ke seluruh 

pelaku usaha dan pengguna hasil pengukuran. Setelah berkembangnya sistem 

akreditasi laboratorium dan disepakatinya standar internasional ISO/IEC 17025 

sebagai persyaratan kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi, penilaian 

kompetensi pelaku kalibrasi ini kemudian menjadi bagian dari sistem akreditasi 

laboratorium. Dan untuk memastikan kesetaraan kompetensi pelaksana kalibrasi dan 

saling pengakuan terhadap sistem akreditasi laboratorium; kalibrasi menjadi salah 
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satu lingkup saling pengakuan di tingkat internasional dalam International 

Laboratory Accreditation Cooperation – Mutual Recognition Arrangement (ILAC-

MRA). Kegiatan kalibrasi ini merupakan bagian dari sistem metrologi yang saat ini 

dikenal dengan metrologi industri/terapan (industrial/applied metrology). 

Untuk melaksanakan tugas-tugas BSN yang berkaitan dengan standar 

pengukuran nasional, dalam PP 102 tahun 2000 ditetapkan pula tentang Komite 

Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) yang dibentuk melalui Keputusan 

Presiden RI No. 79 tahun 2001. KSNSU memiliki tugas memberikan pertimbangan 

dan saran kepada BSN tentang standar nasional untuk satuan ukuran. Untuk 

mendukung pelaksanaan tugas KSNSU diadakan pengelolaan teknis ilmiah standar 

nasional untuk satuan ukuran meliputi pengembangan dan pengelolaan standar 

pengukuran nasional. Pelaksanaannya memerlukan kegiatan penelitian ilmiah dan uji 

banding di tingkat internasional antar lembaga ilmiah. Sesuai dengan Kep. Pres. RI 

No. 79 tahun 2001 pengelolaan teknis ilmiah standar pengukuran nasional 

dilaksanakan oleh unit kerja di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

bertugas di bidang Metrologi yaitu Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan 

Metrologi (Puslit KIM LIPI); Puslit KIM LIPI berfungsi sebagai National Metrology 

Institute (NMI). 

 

6.3 PERAN METROLOGI 

Gambar 6.2 secara skematis menunjukkan peran metrologi secara umum yang 

hampir mencakup seluruh kegiatan masyarakat. Dijelaskan tugas dari  NMI (National 

Metrology Institute, keberadaan jaringan kalibrasi, regulasi dan spesifikasi serta 

pengguna metrologi. Pada Gambar 6.3 diperlihatkan peran metrologi dalam kesiapan 

mengakses pasar global. Mulai dari standar pengukuran nasional; kalibrasi; 

karakterisasi untuk memenuhi spesifikasi dan regulasi melalui pengukuran dan 

pengujian yang kompeten; optimasi produk dan obyek yang menghasilkan produk 

kompetitif dan objek teknologi dan perdagangan. 
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Gambar 6.2  Peran Metrologi dan keterkaitan antara pemakai, NMI, jaringan 

kalibrasi, regulasi dan spesifikasi 

 

 
 

Gambar 6.3  Peran Metrologi dalam kesiapan mengakses pasar global 
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Peran metrologi untuk: 

Industri  

Pengukuran dan pengujian karakteristik produk untuk mengetahui apakah: 

• memenuhi spesifikasi; 

• memenuhi persyaratan pelanggan; 

• memenuhi persyaratan standar dokumenter; 

• memungkinkan ekspor produk; 

• memastikan compatibility dan interoperability; 

• pengukuran dalam perancangan dan kegiatan proses produksi; 

• memungkinkan pembuatan dan perakitan yang efisien untuk mencapai syarat 

mutu; 

• meningkatkan proses dan teknik produks;i 

• mengurangi produk yang ditolak; 

• memenuhi target waktu; 

• mengurangi biaya;  

• meningkatkan efektifitas biaya. 

 

Iptek dan inovasi 

Menyediakan piranti baru bagi ilmuwan, peneliti dan penemu di segala bidang 

meliputi: 

• kemajuan standar waktu atomik memungkinkan sistem GPS; 

• pengukuran untuk menguji hipotesis; 

• pengukuran untuk memverifikasi teori;  

• pengukuran untuk menetapkan konsistensi hasil; 

• pengukuran untuk menentukan tetapan fundamental; 

• pengukuran untuk menginvestigasi fenomena suseptibilitas terhadap pengaruh 

eksternal prasyarat untuk sebuah gebrakan atau pengembangan iptek; 

• pengukuran ketebalan dan ruang dalam skala nanometer untuk nano-chip; 

• pengukuran berat dan gaya ultra ringan untuk nano-bioteknologi. 

Tanpa kemampuan metrologi nano, penelitian dan pengembangan teknologi nano 

menjadi tidak lebih dari pekerjaan coba-coba (trial and error). 
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Peningkatan mutu kehidupan: 

Pengukuran dalam penanganan medis 

• diagnosa penyakit: suhu, sampel dan tekanan darah, sinar X dan ultrsonik;  

• memonitor pasien dan memberikan perawatan: pengobatan radioterapi dan 

kemoterapi; 

• minimalisasi kerusakan dalam perawatan kanker dengan cara pembatasan area 

perawatan dan pengobatan di dalam tubuh. 

 

Peningkatan mutu lingkungan dan mengurangi kerusakan lingkungan: 

• pengukuran polutan secara on-line dan real-time. 

 

Keamanan pangan : 

• pengukuran kontaminan kimia dan mikrobiologi;  

• pengukuran keberadaan genetically modified organisms (GMO). 

 

Perdagangan: 

Pengukuran dan pengujian untuk penilaian kesesuaian: 

• keberterimaan kesesuaian produk dengan standar atas permintaan pelanggan atau 

persyaratan regulasi oleh negara pengimpor bergantung pada kesetaraan standar 

pengukuran negara pengekspor dengan acuan internasional; 

• compatibility dan interoperability komponen yang diproduksi oleh beberapa 

produsen dari beberapa negara akan sangat bergantung pada kesetaraan standar 

pengukuran dari setiap negara tersebut 

 

Perundang-undangan dan regulasi: 

• memberikan dasar untuk menurunkan batas teknis polusi dan bahan berbahaya 

terhadap kesehatan yang diatur oleh Negara; 

• sebagai dasar pertimbangan data masukan untuk pengembangan regulasi;  

• regulasi keselamatan produk kelistrikan bergantung pada akurasi pengukuran 

listrik dan elektromagnet untuk menentukan karakteristik produk yang diatur; 
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• jumlah pajak komoditi ekspor (yang diukur dengan volume dan berat) akan 

bergantung pada sistem pengukuran yang sesuai dengan batas kesalahan yang 

harus ditetapkan oleh Negara.  

 

6.4   SISTEM SATUAN SI ( The International System of Units) 

Satuan ukuran dan standar pengukuran yang didefinisikan dalam SI (Systeme 

International d’unites): 

 Disepakati pada tahun 1960 oleh sidang ke 11th General Conference on Weights 

and Measures (CGPM) yang dihadiri negara anggota;  

 Merupakan sistem satuan koheren yang diadopsi dan direkomendasikan oleh 

CGPM; 

 Terdiri dari 7 satuan dasar dan satuan turunan terkait untuk menyusun sistem 

satuan yang koheren; 

 Satuan tertentu di luar sistem SI dapat diterima untuk digunakan bersama dengan 

satuan SI. 

 

Tabel  6.1  SATUAN DASAR SI 

Besaran 
Satuan 

Dasar 
Simbol Definisi 

Massa 
(mass) 

kilo-gram  kg adalah satuan massa; yang sama dengan 
massa international prototype of the 
kilogram 

Panjang 
(length) 

meter 
(metre) 

m adalah panjang lintasan yang dilalui oleh 
cahaya di dalam vakum dalam interval 
waktu (1/299 792 458) sekon 

Waktu 
(time) 

sekon 
(second ) 

s adalah lamanya 9 192 631 770 periode 
radiasi yang berhubungan denga transisi 
antara dua hyperfine levels dari ground 
state atom caesium-133 (Cs133)  



 136

Besaran 
Satuan 

Dasar 
Simbol Definisi 

Arus listrik 
(electric 
current) 

ampere  A adalah arus konstan, yang bila dipelihara 
dalam dua konduktor lurus paralel dengan 
panjang tak hingga, dan diameter yang 
bisa diabaikan, dan diletakkan berjarak 1 
meter (antar dua konduktor tersebut) di 
dalam vakum, akan menghasilkan gaya 
sebesar (2 x 10-7) newton per metre of 
length di antara dua konduktor tersebut 

Suhu termo-
dinamik 
(thermo 
dynamic 
temperature)  

kelvin  K satuan temperatur termodinamik, adalah 
1/273.16 bagian dari temperatur 
termodinamik titik tripel air 

Jumlah zat 
(amount of 
substance ) 

mol 
(mole) 

mol adalah jumlah zat dari sebuah sistem yang 
terdiri dari unsur dasar sebanyak jumlah 
atom yang terdapat dalam 0.0012 kg 
karbon 12 (C12); dengan simbol “mol”. 
Bila mole digunakan, unsur dasar harus 
dinyatakan dan dapat berupa atom, 
molekul, ion, elektron, partikel lain, atau 
kelompok tertentu dari partikel tersebut. 

Intensitas 
cahaya 
(luminous 
intensity)  

kandela(c
ande-la)  

cd  adalah intensitas cahaya, pada arah 
tertentu, dari sebuah sumber yang 
memancarkan radiasi monokromatis 
dengan frekuensi (540 × 1012) Hz dan 
yang memiliki intensitas radiasi sebesar 
(1/683) watt per steradian pada arah 
tersebut  
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Hubungan Satuan Dasar dan Besaran Turunan  

Gambar 6.4a memperlihatkan hubungan antara satuan dasar satuan turunan 

dan satuan turunan dengan nama dan simbol spesifik dan Gambar 6.4b merupakan 

ilustrasi hubungan satuan dasar dan satuan turunan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.4a  Peta hubungan antara satuan dasar (kg - m – s) dan satuan 

turunan dengan nama dan simbol spesifik 

 

 
 

Gambar 6.4 b Hubungan antara satuan dasar (kg - m – s) dan satuan turunan 

Satuan Dasar Satuan 
Turunan 

Satuan Turunan dengan nama dan simbol spesifik 
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Contoh: 

Gaya : satuan turunan SI dengan nama khusus Newton, simbol khusus N; 

dalam satuan dasar SI:  m.kg.s-2 

 

Tekanan : satuan turunan SI dengan nama khusus Pascal, simbol khusus Pa; 

dalam satuan SI : N/m2; dalam satuan dasar SI:  m-1kg s-2  

 

6.5  STANDAR UKURAN, KETERTELUSURAN DAN KALIBRASI   

Definisi : 

 Standar ukuran (measurement standard) adalah realisasi definisi dari suatu 

besaran (bahan ukur, alat ukur atau sistem pengukuran) yang ditujukan untuk 

menetapkan, merealisasikan, menyimpan atau mereproduksi sebuah satuan atau 

lebih nilai dari sebuah besaran yang digunakan sebagai acuan. 

 Standar ukuran internasional adalah standar pengukuran yang diakui oleh para 

penanda tangan persetujuan internasional dan dimaksudkan untuk digunakan di 

seluruh dunia  

 Standar ukuran nasional adalah standar pengukuran yang diakui oleh pihak 

berwenang nasional (Pemerintah) dan dimaksudkan untuk digunakan di negara 

atau ekonomi sebagai dasar untuk menetapkan nilai kuantitatif terhadap standar 

pengukuran lain untuk jenis kuantifikasi besaran yang sama.  

 Standar ukuran primer (primary standar of measurement): standar yang 

ditetapkan menggunakan prosedur pengukuran acuan primer atau diciptakan 

sebagai artifak yang dipilih berdasarkan konvensi. Standar pengukuran primer 

diterima secara luas dan memiliki mutu metrologis tertinggi yang nilainya 

diterima tanpa acuan ke standar lain dari besaran yang sama.  

 Standar ukuran sekunder  (secundary standar of measurement): standar yang 

ditetapkan melalui kalibrasi terhadap standar  ukuran  primer untuk kuantitas 

besaran yang sama. 

 Standar ukuran acuan (reference measurement standard): standar yang 

diperuntukan untuk digunakan untuk mengkalibrasi standar ukur untuk kuantitas 

tertentu dalam suatu organisasi atau di lokasi tertentu.  
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 Standar ukuran kerja (working measurement standard): standar ukur yang 

digunakan secara rutin untuk mengkalibrasi atau memverifikasi alat ukur atau 

sistem pengukuran.  

 Ketertelusuran pengukuran: sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar 

yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu, biasanya standar nasional atau 

internasional melalui rantai perbandingan yang tak terputus dimana semuanya 

mempunyai ketidakpastian tertentu.  

 Kalibrasi: Serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan, dalam kondisi 

tertentu, antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau 

sistem pengukuran, atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan 

acuan, dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar.  

 

Rantai ketertelusuran 

ISO/IEC Guide 99: 2007 mendefinisikan rantai ketertelusuran metrologi 

(metrological tracebility chain) sebagai urutan standar ukuran dan kalibrasi yang 

digunakan untuk mengkaitkan hasil pengukuran terhadap suatu acuan. Rantai 

kalibrasi metrologi didefinisikan melalui hirargi kalibrasi yang tidak terputus dan 

didokumentasikan, yang masing-masing berkontribusi terhadap ketidak pastian 

pengukuran. Tujuan pengembangan sistem metrologi internasional adalah untuk 

menetapkan ketertelusuran seluruh hasil pengukuran pada seluruh aspek pengukuran 

dan seluruh tingkatan pelaku pengukuran dan pengguna hasil pengukuran. 

  

Hirargi dalam rantai ketertelusuran dapat di lihat pada Gambar 6.5. 

 BIPM – CGPM menetapkan definisi satuan; 

 Realisasi definisi satuan terletak pada NMI yang umumnya berada di negara maju; 

 Di Indonesia Puslit KIM LIPI bertindak sebagai NMI yang bertanggung jawab 

terhadap ketelitian tertinggi di negara ini; serta mengelola dan memelihara standar 

nasional satuan dasar.  

Indonesia memiliki enam Standar Nasional Satuan Dasar  (panjang, waktu, massa, 

arus listrik, suhu termodinamika dan intensitas cahaya) yang tertelusur ke standar 

internasional melalui mekanisme international laboratory comparison.  
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 Industri/perusahaan sebagai pengguna alat ukur, umumnya memiliki referensi 

untuk kalibrasi internal yang disebut standar kerja; 

 Pengguna akhir alat ukur  

 

Gambar 6.5   Rantai Ketertelusuran 

 

Contoh rantai ketertelusuran untuk salah satu besaran dasar SI yaitu temperatur, dapat 

di lihat di Gambar 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6   Rantai ketertelusuran untuk temperature 

Definisi  
Kelvin

Standard Thermoresistance 
Thermometer 

(4000 C ~ 10000C) 

BIPM - CGPM 

Termocouple Thermometer 
 (4000 C ~ 10000C) 

Pengguna akhir alat ukur 

ketidakpastian 
pengukuran 

Lembaga Metrologi Nasional (negara 
berkembang – termasuk Indonesia) 

 
Laboratorium kalibrasi 

Industrial Thermoresistance 
Thermometer (4000C ~ 10000C) 

Standar industri/perusahaan 
 

Fixed Point 
H2O, Sn, Zn 

Fixed Point: 
Zn, Al (Australia) 

Realisasi definisi satuan 
lembaga metrologi nasional – 
pada umumnya negara maju 
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Gambar 6.7 memperlihatkan peta rantai ketertelusuran untuk pengukuran temperature 

di Indonesia. 

 

 
 

 

Gambar 6.7 Rantai ketertelusuran pengukuran temperature di Indonesia 

 

 

Ketidakpastian Pengukuran 

Gambar 6.8 menunjukkan ketidak pastian pengukuran yang dapat terjadi pada tahap 

penetapan nilai kuantitatif suatu parameter. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type B, R or S Thermocouple 

U : (0.2 ∼ 2) oC (0 ∼ 1500) oC 

Contact-type temperature measuring instrument  
(liquid-in-glass, resistance, thermocouple, bimetal, etc.) 

Total radiation 
thermometer 

Definition of kelvin and degree Celcius, ITS-90
International 

convention 

National 
Primary  

standards 
 

 
*) ITS-90 

Special 
fixed-point 

National 
Reference  
standards 

Working  
standards 

Measuring 
instruments 

H2O TP  

0.01oC 

Blackbody temperature as radiation source 

U : ≥ 0.1 oC(50 ∼ 1500) oC

Tungsten filament lamp 

U : >4 °C (700 ~ 2200) °C 

U : (0.1 ~ 2.4) mK

CIPM

KIM-LIPI 
as NMI 

Accredited 
calibration 
laboratories 

Accredited 
calibration 
labs., testing 
labs.,                   
industry’s cal. 
workshops 

Testing labs., 
industries, and 
other users 

High-stability tungsten-ribbon lamps 

  U : (1.7 ∼ 4) oC (700 ~ 2200) °C 

Spectral-band radiation 
thermometer 

Optical 
pyrometer 

MP Pd Wire *) 
(Wire melting point) 

1554 oC U : 1 oC 

Standard Platinum Resistance 
Thermometer

(-189.3442 ∼ 961.78) oC U : (1 ~ 6) mK 

Standard contact-type thermometer (liquid-in-glass, 
resistance, thermocouple, or others) 

U : ≥ 0.01oC (-189.3442 ∼ 961.78) oC 

Ar TP  

-189.3442 °C 

AG FP  

961.78 

Hg TP 

-38.8344 oC 

Ga MP 

29.7646oC

In FP 

156.5985 oC 419.527oC 

Zn FP         Al FP 

      660.323 

Blackbody In, Sn, Zn, Al, Ag, Cu 
U : (0.2 ∼ 0.5) oC  156.5985 oC to 1084.62 oC 

Standard Radiation Thermometer  
(InGaAs, λ=1035 nm, 1260 nm, 1570 nm) 
(Si, λ= 650 nm, 750 nm, 850 nm, 900 nm) 

156 oC to 2200 oC U : (0.2 ∼ 0.7) oC 
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Gambar 6.8  Ketidakpastian pengukuran 

 

Kalibrasi  

Kalibrasi yang merupakan unsur penting metrologi, dalam ISO/IEC Guide 99: 

2007 didefinisikan sebagai:  

kegiatan yang dalam kondisi tertentu, pada tahap pertama, menetapkan hubungan 

antara nilai besaran dan ketidakpastian pengukuran yang diberikan oleh standar 

pengukuran dan penunjukan terkait dengan ketidakpastian pengukurannya, dan 

pada tahap kedua, menggunakan informasi ini untuk menetapkan sebuah hubungan 

untuk memperoleh hasil pengukuran berdasarkan suatu penunjukan. 

Untuk memenuhi kebutuhan pengukuran yang semakin besar, yang awalnya 

merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab NMI, diperlukan partisipasi pihak-

pihak lain baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Berbagai negara membentuk sebuah jaringan kalibrasi nasional yang dibina dan 

diawasi secara langsung oleh NMI. Di Indonesia kegiatan ini dilakukan oleh Puslit 

KIM LIPI pada dekade 1980 ~ 1990 dengan membentuk Jaringan Nasional 

Kalibrasi (JNK) yang melibatkan instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki 

kompetensi untuk melakukan kegiatan kalibrasi. 

Untuk meningkatkan kompetensi di bidang kalibrasi telah diterbitkan ISO/IEC 

17025 “General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories”. ILAC memasukkan akreditasi laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari 
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sistem akreditasi laboratorium yang dilaksanakan oleh badan akreditasi negara-negara 

anggotanya. Dalam keputusan No. 11 – CGPM tahun 2003 secara eksplisit dinyatakan 

bahwa kalibrasi bukan merupakan kegiatan penilaian kesesuaian tetapi merupakan 

sebuah kegiatan yang secara unik berfungsi untuk memastikan ketertelusuran 

pengukuran sebagai bagian dari sistem metrologi, yang pengakuan internasionalnya 

merupakan bagian dari sistem akreditasi laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025. 

Untuk memastikan jaminan ketertelusuran kemetrologian diperlukan kerja-sama yang 

kuat antara ILAC, CIPM, organisasi kerjasama akreditasi regional, organisasi 

metrologi regional dan NMI. Dengan kesepakatan ini, BIPM secara reguler 

menyelenggarakan pertemuan tahunan anatar organisasi metrologi regional dan 

organisasi kerjasama akreditasi regional. 

Sejalan dengan pergeseran proses penilaian kompetensi pelaku kalibrasi di 

tingkat internasional, JNK yang semula merupakan bagian dari tanggung jawab Puslit 

KIM LIPI dialihkan menjadi bagian dari tugas dan tanggungjawab KAN. Anggota-

anggota JNK merupakan bagian dari laboratorium-laboratorium kalibrasi yang 

pertama kali diakreditasi oleh KAN. Dalam pengembangan sistem akreditasi 

laboratorium, KAN telah memperoleh pengakuan regional maupun internasional 

dalam APLAC MRA dan ILAC MRA, sehingga hasil kalibrasi yang diterbitkan oleh 

laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN dapat diakui ketertelusuran 

kemetrologiannya oleh badan akreditasi lain sebagai anggota APLAC/ILAC. Sistem 

akreditasi laboratorium kalibrasi KAN juga diterapkan Puslit KIM LIPI dan hal ini 

telah memfasilitasi pengakuan kemampuan pengukuran dan kalibrasi Puslit KIM LIPI 

dalam CIPM MRA. 

 Puslit KIM LIPI melayani kalibrasi dan pengukuran standar primer dan alat 

ukur kelas industri dalam lingkup: 

• kalibrasi panjang; 

• kalibrasi massa dan satuan turunannya; 

• kalibrasi radiofotometri; 

• kalibrasi suhu; 

• kalibrasi kelistrikan; 

• kalibrasi waktu dan frekuensi dan       

• kalibrasi akustik dan getaran 
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Gambar 6.9   Komplek Pusat Mtrologi dan Instrumentasi KIM LIPI, Serpong 

 

 

6.6  METROLOGI LEGAL  

Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan 

legal terhadap pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. 

Dalam International Vocabulary of Terms in Legal Metrology, Metrologi legal 

didefinisikan sebagai berikut: “that part of metrology relating to activities which 

results from statutory requirements and concern measurement, units of measurement, 

measuring instruments and methods of measurement and which are performed by 

competent bodies” 

Cakupan kegiatan metrologi legal dapat dilihat secara komprehensif dalam penjelasan 

yang diberikan oleh OIML maupun organisasi metrologi legal regional atau nasional, 

sebagai berikut: 

 Metrologi Legal: bagian dari metrologi berkaitan dengan persyaratan 

berdasarkan undang-undang terhadap pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur 

dan metode pengukuran yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten 

(International Vocabulary of Terms in Legal Metrology / VML 1.2) 



 145

 Metrologi Legal: cabang metrologi yang terkait dengan implementasi regulasi 

untuk memastikan tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang tepat bila terdapat 

konflik kepentingan atau bila hasil pengukuran yang salah dapat berpengaruh 

negatif terhadap individu atau masyarakat  

 Regulasi Metrologi Legal perlu diterapkan oleh pemerintah, khususnya bila 

terdapat konflik kepentingan terhadap hasil pengukuran sehingga memerlukan 

campur tangan wasit yang netral, metrologi legal diperlukan bila kekuatan di 

pasar tidak teratur dan/atau tidak cukup kompeten atau tidak seimbang, sehingga 

diperlukan pengaturan tentang satuan ukuran, tentang hasil pengukuran maupun 

tentang alat ukur [OIML D1] 

 Metrologi Legal mencakup semua kegiatan di mana ditetapkan persyaratan legal 

terhadap pengukuran, satuan ukuran, alat ukur dan metode pengukuran, yang 

dilakukan oleh atau atas nama kewenangan pemerintaah untuk menjamin tingkat 

kredibilitas pengukuran dalam lingkup regulasi nasional (OIML D1) 

Di tingkat internasional, kegiatan metrologi legal dikoordinasikan oleh OIML, untuk 

meningkatkan harmonisasi persyaratan metrologi legal global dengan tujuan 

mengembangkan struktur teknis yang berlaku di seluruh dunia yang dapat 

memberikan: 

 saling tukar informasi dan saling percaya antar struktur legal metrologi negara 

anggota; 

 dokumen yang dapat memberikan persyaratan yang harmonis antar negara 

anggota; 

 pedoman pengembangan dan penerapan regulasi legal metrologi, dan; 

 sistem global sertifikasi dan keberterimaan metrologi legal. 

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan metrologi legal 

merupakan bagian dari regulasi teknis, terhadap alat ukur, proses pengukuran, hasil 

pengukuran atau ukuran barang dalam keadaan terbungkus. Karena merupakan bagian 

dari regulasi teknis, maka penetapan regulasi metrologi legal harus memenuhi 

kerangka penetapan regulasi teknis yang diatur dalam article 2.2 WTO agreement on 

TBT.  
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Kegiatan utama metrologi legal adalah penetapan regulasi teknis terhadap 

pengukuran, satuan ukuran dan alat ukur yang secara langsung dapat berpengaruh 

terhadap kepentingan nasional, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat dan 

kelestarian lingkungan hidup, mencakup pengukuran dan alat ukur, persetujuan tipe 

(type approval) alat ukur, verifikasi awal (initial verification), verifikasi ulang 

(subsequent verification) serta pengawasan ukuran barang dalam keadaan terbungkus 

(pre-packaged goods). 

Persyaratan teknis yang dituangkan dalam regulasi teknis alat ukur 

direkomendasikan untuk mengacu pada OIML International Recommendations.  

Kegiatan metrologi legal nasional memiliki payung hukum UU No.2 tahun 

1981 tentang Metrologi Legal. Landasan hukum konsisten dengan rekomendasi 

praktek metrologi legal internasional yang disepakati dalam forum OIML yang 

meletakkan metrologi legal sebagai salah satu elemen pengguna sistem standardisasi 

nasional. Tindak lanjut dari ketentuan dalam pasal 11 UU No.2 tahun 1981 

diimplementasikan oleh BSN yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung 

jawab terhadap kegiatan standardisasi nasional.  

Sesuai dengan UU No.2 tahun 1981, kegiatan metrologi legal nasional 

menjadi tanggungjawab Menteri Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Metrologi - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang dalam hal ini 

bertanggungjawab terhadap kebenaran hasil-hasil pengukuran yang digunakan dalam 

transaksi perdagangan. Sistem metrologi legal nasional ini konsisten dengan kondisi 

pada awal pembentukan OIML dimana harmonisasi regulasi teknis pengukuran dititik 

beratkan pada alat ukur perdagangan. Saat ini, sejalan dengan cakupan regulasi teknis 

dalam kerangka WTO agreement on TBT, cakupan metrologi legal pun meluas dan 

OIML juga menerbitkan rekomendasi (standar) persyaratan alat ukur yang secara 

langsung mempengaruhi kesehatan (misalnya: alat-alat ukur yang digunakan dalam 

pelayanan kesehatan), kelestarian lingkungan hidup (sebagai contoh, alat ukur emisi 

gas buang kendaraan bermotor), keselamatan masyarakat (sebagai contoh, alcohol 

analyzer untuk pemeriksaan pengemudi kendaraan bermotor), perlindungan 

konsumen (misalnya: alat ukur mengukur bidang listrik, jumlah bahan bakar, alat 

ukur jumlah air) dan bidang lainnya. Untuk mencapai keberterimaan secara 

internasional, kegiatan metrologi legal di Indonesia perlu sejalan dengan berbagai 

organisasi internasional legal metrologi. 
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Gambar 6.10  Organisasi metrologi legal internasional 
 
 

 
 

Gambar 6.11  Organisasi dan infrastruktur metrologi legal internsional 
 

Untuk menunjang perkembangan cakupan kegiatan metrologi legal diperlukan 

koordinasi antara Direktorat Metrologi sebagai pemegang tanggung jawab kegiatan 

metrologi legal nasional dengan departemen terkait yang berkepentingan dengan 
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regulasi teknis seperti: Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, 

Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan Sumber Daya 

Mineral dan instansi teknis lainya. Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi penerapan regulasi metrologi legal nasional serta mencapai pengakuan 

internasional dalam penerapan regulasi di bidang metrologi legal, perlu dimanfaatkan 

infrastruktur standar, penilaian kesesuaian (termasuk laboratorium pengujian dan 

kalibrasi, serta lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi) serta sistem akreditasi 

nasional. 

Departemen yang berwenang dan bertanggung jawab dalam metrologi legal, 

yaitu Departemen Perdagangan bertugas untuk: 

• merencanakan dan mengkoordinasi penerapan (wajib) dari semua kegiatan dari 

instansi di bawahnya yang bertanggung jawab untuk pengendalian metrologi 

(metrology control); 

• mempersiapkan regulasi teknis di bidang metrologi legal;  

• bekerjasama dengan instansi terkait lainnya di bidang metrologi legal; 

• melaksanakan penyuluhan dan pelatihan SDM di bidang metrologi legal; 

• berpartisipasi/mewakili negara dalam kegiatan regional dan internasional di 

bidang metrologi legal 

Kantor wilayah Departemen Perdagangan dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 

melaksanakan tugas lapangan dan “law enforcement” yang mencakup: 

• pengendalian metrologi terhadap alat ukur (tera dan tera ulang); 

• supervisi dan kontrol pembuatan, penjualan dan perbaikan alat ukur; 

• memberian sanksi dengan bekerja sama dengan instansi teknis terkait dalam hal 

terjadi pelanggaran 

Pengukuran dan alat ukur yang diatur bertujuan : 

• untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan pelaku usaha;  

• untuk melindungi kepentingan nasional;  

• untuk melindungi kesehatan, keselamatan masyarakat, termasuk yang 

berhubungan dengan lingkungan dan layanan kesehatan;  

• untuk memenuhi persyaratan perdagangan internasional. 
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Alat ukur yang diregulasi antara lain mencakup: 

• timbangan untuk transaksi perdagangan lansung; 

• melakukan konversi temperatur untuk transaksi produk minyak bumi; 

• mengukur dan menetapkan unjuk kerja produk tertentu yang dikonsumsi publik 

(konsumsi bahan bakar mobil, konsumsi listrik peralatan rumah tangga, tingkat 

kebisingan kendaraan, dan sebagainya);  

• mengukur komposisi gas buang kendaraan bermotor dan lain-lain. 

Pengawasan kemetrologian alat ukur (yang diregulasi) meliputi pengawasan lapangan 

(alat ukur yang sedang digunakan), pembuatan di pabrik/produsen dan dapat dilihat  

di bawah ini  

 

Kegiatan    TERA 

 
 

Gambar 6.12  Ruang lingkup kegiatan tera 
 
 

6.7 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN STANDAR PENGUKURAN 

NASIONAL 

  6.7.1 Pengembangan dan Pengelolaan Standar Pengukuran Nasional  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kebutuhan 

ketelitian pengukuran yang semakin meningkat. Definisi satuan-satuan dalam SI 

mengalami perubahan dan didefinisikan dalam bentuk tetapan alamiah yang 

realisasinya semakin teliti sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan peningkatan ketelitian pengukur-

an yang tidak akan pernah berhenti, lihat definisi di Tabel 6.1 

 

 
 

Gambar 6.13   Standar fisik Kilogram dan Meter 

 

Perkembangan definisi satuan ukuran dan realisasi standar pengukuran 

tersebut, membawa perubahan pengaturan dan pengelolaan sistem metrologi 

internasional. Saat ini BIPM tidak lagi bertindak sebagai pengelola standar 

pengukuran internasional dan penyedia standar pengukuran nasional bagi negara-

negara anggota Convention du Metre, kecuali untuk standar pengukuran massa, tetapi 

memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan sistem metrologi internasional, 

terutama untuk memastikan kesetaraan standar-standar pengukuran nasional yang 

direalisasikan oleh masing-masing National Metrology Institute (NMI) negara 

anggotanya. Untuk memastikan kesetaraan standar-standar pengukuran nasional pada 

tahun 1999 BIPM mulai mengorganisasikan skema saling pengakuan antar NMI yang 

disebut dengan Comite International des Poids et Mesures – Mutual Recognition 

Arrangement (CIPM - MRA).  
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Gambar 6.14  Infrastruktur Metrologi Organisasi Internasional  

 

Gambar 6.15  Infrastruktur Metrologi Organisasi Internasional dan  

Skema penyetaraan Standar Pengukuran Nasional  

 

NMI yang berkehendak memperoleh pengakuan dalam CIPM MRA ini harus 

menandatangani komitmen keikutsertaan sebelum dapat berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan. Kegiatan penting yang 
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diperlukan agar kemampuan kalibrasi dan pengukuran sebuah NMI dapat 

dipublikasikan di web-site BIPM adalah:  

• uji banding pengukuran dan kalibrasi antar NMI ;  

• penilaian kompetensi teknis NMI oleh para ahli metrologi dari NMI lain 

anggota BIPM secara reguler dengan hasil yang memuaskan;  

Lingkup CIPM MRA ini meliputi seluruh besaran, baik besaran dasar maupun 

besaran turunan, termasuk besaran-besaran kimia dan radiasi sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sejak tahun 1972 BIPM dan International Atomic Energy Agency (IAEA) 

telah bekerja sama dalam bidang pengukuran radiatasi (radiation measurements). 

IAEA mengunakan BIPM untuk kalibrasi standar sekunder mereka dan telah menanda 

tangani CIPM MRA pada tahun 1999. 

Keikutsertaan Indonesia dalam CIPM MRA diwakili oleh Puslit KIM LIPI 

yang telah menandatangani komitmen keikutsertaan dalam CIPM MRA pada tahun 

2004 dan telah berpartisipasi dalam organisasi metrologi regional - Asia Pacific 

Metrology Programme (APMP) - sejak tahun 1980. Namun, kompetensi Puslit KIM 

LIPI tidak mencakup besaran-besaran kimia dan besaran-besaran radiasi, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan pengukuran di kedua bidang ini dan untuk 

pengembangan bahan acuan di tingkat nasional, Puslit KIM LIPI bekerja sama dengan 

Puslit Kimia LIPI untuk besaran kimia dan Pusat Teknologi Kedokteran dan 

Metrologi Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTKMR – BATAN) untuk 

besaran radiasi. Sebagai wakil Indonesia dalam CIPM MRA, Puslit KIM LIPI perlu 

secara resmi menunjuk Puslit Kimia LIPI dan PTKMR BATAN sebagai designated 

institute dalam CIPM MRA yang mewakili partisipasi Indonesia dalam lingkup 

besaran kimia dan radiasi. BSN melalui KSNSU memiliki peranan penting untuk 

memfasilitasi Puslit KIM LIPI, Puslit Kimia LIPI dan juga PTKMR BATAN untuk 

meningkatkan cakupan pengakuan kemampuan kalibrasi dan pengukurannya dalam 

skema CIPM MRA.  
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Gambar 6.16  Infrastruktur Metrologi Regional  

 

 

6.7.2  Interaksi antar elemen infrastruktur   

Standar termasuk SNI hanya akan dapat memberikan manfaat kepada seluruh 

pihak yang memerlukannya bila penerapan standar tersebut didukung oleh 

infrastruktur penilaian kesesuaian dan metrologi yang dipercaya oleh setiap pihak. 

Elemen infrastruktur penerapan standar tersebut dikoordinasikan dan diharmonisasi-

kan oleh organisasi regional dan internasional yang menjadi acuan bagi berbagai 

organisasi kerjasama ekonomi regional dan internasional termasuk APEC dan WTO 

untuk mewujudkan pasar internasional yang terbuka bagi setiap negara di dunia. 

Dari sudut pandang bangsa penerapan standar nasional, termasuk SNI dapat 

ditujukan untuk mengatur pasar nasional baik secara sukarela maupun melalui 

penerapan regulasi teknis dan juga untuk membuka peluang bagi produk nasional 

untuk dipasarkan secara internasional. Pada dasarnya setiap konsumen pasti meng-

inginkan produk bermutu berlandaskan pernyataan mutu yang dapat dipercaya. Dalam 

hal ini sertifikasi produk dapat digunakan oleh konsumen sebagai acuan pemilihan 

produk sesuai keinginannya. Dari sudut pandang produsen, standar yang diterbitkan 

oleh organisasi nasional, regional maupun internasional, dapat digunakan sebagai 

acuan untuk menetapkan karakteristik produk atau sistem yang dioperasikannya, 
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sedemikian hingga produk yang dihasilkannya dapat diterima oleh masyarakat atau 

oleh regulator.  Sistem produksi pun harus sesuai dengan persyaratan proses produksi 

yang dikehendaki atau dipersyaratkan oleh pasar. Dari sudur pandang ini, sertifikasi 

merupakan infrastruktur penerapan standar yang memiliki hubungan paling dekat atau 

bahkan hubungan langsung dengan pasar. 

Untuk memastikan bahwa produk memiliki karakteristik yang sesuai dengan 

persyaratan standar, tentunya diperlukan proses pengujian dan pengukuran. Proses 

pengujian memerlukan laboratorium pengujian yang mampu melakukan pengujian 

dan melakukan analisis sesuai dengan standar yang dapat diterima oleh pasar. Untuk 

memastikan kompetensi kegiatan sertifikasi dan pengujian serta menjamin 

kepercayaan terhadap hasil sertifikasi dan pengujian diperlukan sebuah proses 

penilaian yang independen dan imparsial, yang dalam ISO/IEC 17000: 2004 dinyata-

kan dengan istilah akreditasi. Ilustrasi interaksi antar elemen infrastruktur penerapan 

standar dan peran dari masing-masing elemen terhadap proses produksi dan transaksi 

- dalam kasus produk udang beku - dapat dinyatakan secara skematis dalam Gambar 

6.16 berikut. 

 
Gambar 6.17  Interaksi antara elemen infrastruktur terhadap proses dan 

transaksi udang beku 
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Diagram di atas menunjukkan, bahwa proses perumusank SNI yang harmonis 

dengan kegiatan standardisasi internasional (ISO, IEC, ITU-T, CODEX) dan 

organisasi standardisasi regional lainnya dapat menjadi penghubung untuk 

memfasilitasi perumusan standar nasional yang selaras dengan perkembangan 

kebutuhan internasional. Hal ini dapat memfasilitasi produsen nasional untuk 

mengetahui kebutuhan pasar internasional terhadap produk maupun sistem yang harus 

dioperasikannya untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan agar dapat bersaing di 

pasar global. Di lain pihak, dengan mencermati perkembangan standar negara lain, 

standar regional atau internasional dapat diantisipasi perkembangan persyaratan di 

tingkat bilateral, regional dan internasional yang dapat dimanfaatkan pemerintah 

maupun pelaku usaha untuk mengembangkan persyaratan spesifik dalam negeri. 

Dengan demikian dapat diciptakan proteksi pasar dalam negeri dengan cara yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah perdagangan internasional. 

Sistem metrologi, yang terdiri dari pengembangan standar pengukuran 

nasional, kalibrasi dan metrologi legal, diharapkan dapat menjadi penopang 

penerapan standar untuk memastikan bahwa pernyataan kuantitatif yang mewakili 

karakteristik produk nasional, memiliki kesetaraan dengan acuan pengukuran yang 

dijadikan dasar penyusunan karakteristik kuantitatif di dalam standar. Bila standar 

pengukuran nasional suatu negara telah diakui setara dengan standar pengukuran 

negara lain, dan dikelola dengan kompeten sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

oleh BIPM dalam skema CIPM MRA diharapkan seluruh pengukuran yang dihasilkan 

oleh infrastruktur metrologi nasional dapat dipercaya oleh dunia internasional. 

Penilaian kesesuaian merupakan kegiatan yang paling dekat hubungannya 

dengan produk maupun sistem di dalam rantai produksi dan transaksi. Variasi produk 

maupun sistem yang diperlukan dalam proses produksi dan transaksi akan selalu 

berkembang. Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta perlu berusaha 

menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi  penilaian kesesuaian yang meliputi 

sertifikasi, pengujian, inspeksi dan kalibrasi. Melalui sistem akreditasi nasional untuk 

lembaga sertifikasi, laboratorium, lembaga inspeksi dan laboratorium kalibrasi yang  

diakui secara internasional dalam ILAC MRA dan IAF MLA inilah, diharapkan 

seluruh hasil penilaian kesesuaian yang diberikan oleh berbagai lembaga di negara 

tersebut dipercaya oleh pasar domestik maupun pasar internasional. 
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BAB 7   MANFAAT EKONOMI STANDAR 
 
 

 
7.1.   PENDAHULUAN 

Fungsi ekonomi standar 

Standar dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang merupakan pilihan 

kolektif yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang cermat dan matang yang 

memungkinkan terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah berulang. 

Berdasarkan pemikiran seperti ini standar dapat dipandang sebagai penyeimbang 

antara kebutuhan pemakai, kemungkinan teknologi dan biaya terkait bagi produsen 

dan pembatasan (melalui regulasi misalnya) yang diberlakukan pemerintah demi 

kemaslahatan masyarakat pada umumnya. 

Lebih terinci, suatu standar industri merupakan seperangkat spesifikasi 

dimana semua elemen dari produk, proses, format atau prosedur yang tercakup 

didalamnya harus dipenuhi. Sedangkan proses standardisasi adalah segala usaha untuk 

memenuhi persyaratan spesifikasi ini dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi 

kegiatan ekonomi 

Standar terbukti memegang peran penting dalam revolusi industri. Dengan 

menerapkan standar perusahaan dapat dicapai skala ekonomi dan memungkinkan 

pasar untuk melaksanakan transaksi dengan cara tak memihak dan secara efisien. 

Standardisasi suku cadang misalnya, memungkinkan adanya spesialisasi pemasok dan 

peningkatan efisiensi pada seluruh “life cycle“ suatu produk dengan hadirnya fasilitasi 

perbaikan atau pergantian suku cadang.  

Standardisasi dan standar telah menjelma menjadi faktor penting bagi 

perkembangan ekonomi suatu negara. Meskipun para pakar ekonomi telah 

mengetahui bahwa standardisasi mungkin mempunyai manfaat penting, 

perkembangan kajian ekonomi yang membahas peran standardisasi secara teoritis 

maupun empiris baru berkembang akhir-akhir ini. Hal ini antara lain mungkin 

disebabkan: 1) karena globalisasi dan kebutuhan yang mengingkat untuk 

mengembangkan jaringan yang kompatibel telah meningkatkan manfaat ekonomik 

potensial dari standardisasi 2) pengembangan data mengenai standardisasi juga 

membuka peluang untuk analisis ekonomi untuk mengukur manfaatnya. 
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Dampak standar atas kinerja ekonomi menjadi bahan kajian pakar, beberapa 

diantaranya David (1987) dan Blind (2004) Perkembangan teknologi yang begitu 

pesat dan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat dan kompleks telah menghasilkan 

berbagai jenis standar: mulai dari standar manajemen, keuangan, produk, jasa, proses 

dan lain-lain. Disusul pula dengan sejumlah kajian mengenai manfaat ekonomi 

standardisasi sejak 1980-an.  

Dalam ekonomi modern, standar merupakan infrastruktur yang menembus 

ekonomi berbasis teknologi dengan berbagai cara yang penting dan relatif 

rumit/kompleks. Beberapa dampak mungkin tampil saling bertentangan. Sebagai 

contoh, dimana fungsi ekonomi standar dalam produksi umumnya membatasi pilihan 

jenis produk dengan imbalan keuntungan akibat skala ekonomi; tipe standar lain yang 

lazim diterapkan untuk meningkatkan produksi dan sistem jasa justru dapat 

meningkatkan jenis produk dan dengan demikian memperluas pilihan bagi konsumen.  

 

Hakekat dan lingkup dampak 

Pengelompokan standar dapat dilakukan dengan beberapa cara, tidak hanya 

bergantung pada disiplin keilmuan yang berbeda, namun juga di dalam disiplin yang 

sama. David (1987) mengusulkan pengelompokan berdasarkan pengaruh ekonomis 

sebuah standar. Usulan tersebut merupakan pendekatan yang berguna baik untuk 

menganalisis daya penggerak standardisasi maupun dimensi pengaruh ekonominya. 

Namun, disamping itu terdapat cara-cara lain untuk menyusun dan 

mengelompokkan berbagai tipe standar. Beberapa ahli ekonomi mengutamakan 

pengelompokan berdasarkan proses penyusunan standar (secara formal/de facto) 

(David dan Greenstein, 1990); atau berdasarkan keterkaitan standar tersebut dengan 

produk, proses atau jasa, walaupun isu mengenai standar jasa baru mulai 

dikembangkan. 

David (1987) mengklasifikasikan standar berdasarkan permasalahan ekonomi 

yang diselesaikannya. Klasifikasi ini telah diterima dan digunakan secara luas, 

meskipun penelitian selanjutnya telah memperluas jumlah kategori standar yang 

digunakan (Tassey 2000). Dalam klasifikasi ini, digunakan dimensi standar 

kesesuaian, mutu, pengurangan variasi dan informasi. Namun, walaupun standar 

dirumuskan untuk suatu tujuan tertentu, standar tersebut sering memiliki banyak 

fungsi lain. Oleh karena itu, dapat dipahami jika suatu standar tidak hanya dapat 
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dikategorikan dalam satu kategori tertentu saja, namun dapat pula menyentuh 

beberapa aspek ekonomi lain secara bersamaan. Keistimewaan ini akan menimbulkan 

tantangan dalam analisis empiris yang dilakukan. Untuk diskusi teoretis tetap saja 

dibutuhkan pembedaan, karena setiap standar memiliki efek ekonomi yang berbeda, 

begitu pula model analisis yang digunakan untuk menganalisa dan memahami tiap 

efek ekonom. Pengelompokan tersebut di atas yang telah dilakukan berguna untuk 

memahami konsep dasar manfaat ekonomi standar, yang kemudian dapat 

dikembangkan untuk isu lain. 

 

7.2   DAMPAK EKONOMI STANDARDISASI 

Manfaat ekonomi  

Manfaat ekonomi standardisasi dapat dipandang dari berbagai sudut. Namun 

analisis dampak ekonomi tersebut hanya dapat dilakukan apabila standardisasi telah 

diterapkan dengan benar. Penerapan standardisasi yang salah justru akan menjadi 

suatu beban ekonomis. Perlu diingat bahwa analisis ekonomi hanya merupakan alat 

(tool) bagi para manajer.  

Pada prinsipnya kajian tentang penerapan standardisasi dapat ditinjau dari 

berbagai tingkat yaitu: pengkajian penerapan standardisasi di tingkat industri (pelaku 

ekonomi), tingkat asosiasi; pengkajian penerapan standardisasi di tingkat 

nasional/regional dan pengkajian penerapan standardisasi di tingkat internasional. 

Setiap organisasi atau perusahaan atau pelaku ekonomi pada umumnya  

mengukur/menganalisis ekonomi dalam parameter uang. Pertanyaan akan timbul, 

seberapa jauh kita dapat menghemat biaya dengan penerapan standar. Analisa 

ekonomi baru bermanfaat jika dampak ekonomi jelas dan terukur. Dalam suatu 

industri, penting bahwa proses distandardisasi sehingga kualitas dan aspek lainnya 

dapat dikendalikan secara efektif. Memang sulit untuk menghitung secara nyata 

keuntungan dari standar suatu proses. 

Standardisasi merupakan suatu fungsi manajemen untuk mengkoordinasi-kan 

keputusan individu dengan sasaran mengoptimalkan keanekaragaman. Apa yang 

diharapkan manajemen dari standardisasi? Pada dasarnya pasti mengenai peng-

hematan biaya dan keuntungan maksimal. Mereka menginginkan adanya reduksi di 

berbagai item seperti material, komponen yang dibeli, dan berharap volume produksi 
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meningkat dan berjalan lancar, serta pelaksanaan pengendalian mutu produk yang 

lebih baik dan peningkatan produktivitas. Mereka juga berharap agar investasi 

persediaan bahan baku/suku cadang berkurang dan persediaan produk berubah lebih 

cepat. Semua ini akan menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan. 

Suatu industri (pelaku ekonomi) yang menerapkan standar proses dapat 

mengendalikan kualitas dan aspek terkait lainnya secara efektif. Dalam situasi yang 

lebih umum seperti standar produk dan elemen desain, perhitungan sederhana akan 

menunjukkan apakah diperlukan analisa yang mahal. 

Untuk melakukan analisa ekonomi standardisasi, penting untuk memahami 

data yang diperlukan, mengetahui batas kelengkapan dan akurasi data. Menurut teori 

Pareto 80% data yang diperlukan dapat diakumulasi dalam waktu 20%; tetapi sisa 

data 20 % akan memerlukan waktu 80%. Meski biaya pengembangan dan penerapan 

standar dapat ditentukan dengan mudah, sebaliknya keuntungan standardisasi lebih 

sulit untuk dihitung. Keuntungan penerapan standardisasi dapat bersifat nyata atau 

tidak nyata (tangible and intangible). Bahkan jika hanya 80% keuntungan nyata dapat 

dihitung, keuntungan tak nyata biasanya melebihi kompensasi  kekurangan data. Perlu 

difahami bahwa untuk evaluasi dan penyajian biaya dan manfaat/keuntungan bagi 

suatu pelaku ekonomi/perusahaan diperlukan dukungan manajemen dan tersedianya 

sumber daya/dana yang memadai untuk analisis tersebut. 

 

Biaya standardisasi 

Sebagai satuan suatu perusahaan, unit/departemen standar memiliki anggaran 

Standardisasi, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau biaya operasional 

merupakan biaya pelaksanaan kegiatan standardisasi dan biaya ini tidak berbanding 

langsung dengan proyek standardisasi. Biaya tetap umumnya merupakan biaya dasar  

kegiatan bisnis. 

Biaya tetap standardisasi antara lain mencakup: 

1. Pembelian standar dan pemeliharaan kepustakaan standar agar selalu mutakhir;  

2. Partisipasi dalam kegiatan standardisasi yang relevan pada level asosiasi dan 

nasional (sebagai kegiatan utama) dan kegiatan regional dan internasonal jika 

tersedia biaya; 

3. Pelatihan personel; 
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4. Kehilangan waktu dengan selama keikutsertaan personel dalam training; 

5. Biaya pelayanan dan konsultasi terkait standardisasi; 

6. Supervisi; 

7. Biaya “compliance” 

8. Biaya variable langsung yang berhubungan dengan kegiatan standardisasi. 

Biaya kegiatan standardisasi merupakan biaya investasi dan biaya operasi 

termasuk juga biaya pengembangan standar. Biaya implementasi standar terdiri dari 

biaya perubahan dokumen teknis, biaya perubahan produksi dan prosedur inspeksi. 

Biaya peralatan yang harus diuji dan kalibrasi, serta biaya komponen dan material 

yang standar. Sejumlah bahan dan daftar komponen serta perbaikan yang harus 

dirubah dan disesuaikan dengan standar. Semua biaya implementasi standar ini meru-

pakan bagian dari biaya investasi. Terakhir adanya biaya revisi standar. Adalah 

penting bagi seorang manajer perusahaan untuk memahami hal berkaitan dengan 

biaya  tersebut dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan. Jika analisa ekonomi 

tidak memberikan dampak terhadap unit yang lain, paling tidak telah memberikan 

suatu kerangka kerja dalam kegiatan pengelolaan standardisasi pelaku ekonomi/ 

perusahaan. 

 

7.3  KEUNTUNGAN MENERAPKAN STANDAR 

Setiap orang pasti tertarik dengan keuntungan dari kegiatan standardisasi. 

Dengan meminimalkan berbagai faktor dalam proses, maka penerapan standardisasi 

akan meningkatkan efisiensi dalam desain, pengembangan dan penggunaan material, 

penghematan keuangan, SDM, waktu, fasilitas dan sumber daya lainnya. Selain itu 

juga akan meningkatkan mampu tukar, keandalan dan keselamatan produk.  

Berbagai keuntungan nyata yang didapat dari penerapan standar seperti: 

pengurangan biaya dari pesanan yang beragam dan besar, mempersingkat waktu 

dalam desain, mengurangi order pembelian, mengurangi biaya pergudangan, 

mengurangi investasi modal dan mengurangi persediaan komponen.  

Beberapa keuntungan yang tidak nyata dalam penerapan standardisasi adalah: 

mengurangi bahaya akibat kesalahan teknis, mengurangi kebutuhan supervisi, 

menyediakan sarana antara penjual dan pembeli, meningkatkan pengendalian mutu 

sesuai spesifikasi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pengguna produk. 
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Keuntungan tak nyata biasanya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk uang, 

jam orang atau sumber lainnya. Seorang ahli standardisasi biasanya menggunakan  

berbagai istilah untuk menerangkan keuntungan nyata dalam penerapan standardisasi; 

seperti istilah : penghematan (savings) atau pengurangan biaya (cost reduction) atau  

pencegahan biaya (cost avoidance). ISO telah menggunakan istilah ”Benefits of 

standardization” karena kegiatan standardisasi memuat karakter investasi yang lebih 

jelas. Dengan melakukan analisa ekonomi, para manajer dapat mengantisipasi 

keadaan dan melakukan tindakan yang diperlukan. 

 

7.4  DAMPAK PENERAPAN STANDARDISASI 

Dampak kegiatan standardisasi 

Kegiatan standardisasi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keuntung-

an suatu pelaku usaha/perusahaan dan meningkatkan daya saing di pasar nasional 

maupun internasional. Standar perusahaan berdampak pada pekerja, pemasok dan 

pemakai produk (user). Standar nasional memiliki dampak yang lebih luas, berbagai 

keuntungan  terkait dengan sejumlah kegiatan standardisasi. Sementara itu standar 

internasional berdampak kepada standar nasional, perdagangan internasional dan 

bahkan peraturan teknis yang dibuat oleh suatu negara. 

Apabila pelaku usaha/perusahaan mengadopsi standar nasional atau standar 

internasional, maka keuntungan perusahaan bertambah dengan berbagai keuntungan 

terkait dengan peningkatan kemudahan komunikasi, bertambahnya pemasokan dan 

pengakuan serta keberterimaan produk yang dihasilkan. Berbagai reduksi yang 

dihasilkan kegiatan standardisasi pada umumnya dapat diukur secara kuantitatif. 

Berbagai reduksi melalui standardisasi akan menguntungkan tidak hanya 

untuk produk yang dibeli, tetapi juga item-item yang diproduksi oleh perusahaan. 

Apabila pengukuran kuantitatif tidak dimungkinkan atau terlalu mahal untuk 

dilakukan, maka dapat dilakukan pengukuran kualitatif. Umumnya pengukuran 

kualitatif banyak dilakukan terhadap standar nasional atau internasional. 

 

Manfaat standar dalam proses produksi 

Berbagai penghematan dapat dilakukan terhadap sejumlah item pada proses 

produksi dengan penerapan standar meliputi item di pabrik seperti : 
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• Material; 

• Upah dan gaji; 

• Energi; 

• Mesin dan peralatan; 

• Resiko produksi, penanganan (handling);  

• Biaya umum ( administrasi ); 

• Transportasi; 

• Pergudangan; 

• Pemeliharaan (maintenance); 

• Depresiasi (penyusutan); 

• Kinerja dan lain-lain. 

 

Manfaat penerapan standardisasi di bagian pembelian. 

Suatu pelaku usaha/perusahaan yang menerapkan standardisasi di bagian 

pembelian akan mendapatkan manfaat sebagai berikut: 

• Mengurangi jumlah pembelian (Purchase Order); 

• Mengurangi ukuran stock dari bahan atau material yang diperlukan; 

• Mengurangi waktu pelatihan yang diperlukan; 

• Mengurangi jumlah banyaknya macam suku cadangan (spares); 

• Mengurangi besarnya modal (investasi) 

 

Manfaat penerapan standardisasi  di bagian Teknik 

Berbagai manfaat penerapan standardisasi di bagian teknis adalah sebagai 

berikut: 

• Dapat mengurangi waktu desain; 

• Dapat menghindari persiapan gambar; 

• Dapat mengurangi pengujian; 

• Dapat mengurangi biaya mencari/memilih bahan;  

• Dapat meningkatkan keandalan produk; 

• Dapat mengurangi jumlah kegagalan produk (rejects); 

• Dapat menetapkan biaya secara lebih pasti dan ekonomis. 
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Manfaat standardisasi dapat dilihat dari pengalaman berbagai pihak yang telah 

menerapkan standardisasi dan melakukan analisa ekonomi. Berbagai kajian untuk 

mengetahui dampak ekonomi standardisasi khususnya kajian di tingkat industri telah 

dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. 

Salah satu contoh kajian dampak ekonomi pada tingkat industri  yang dilaku-

kan oleh  asosiasi  teknis di Amerika menunjukkan penghematan di berbagai sektor 

yaitu: antara lain penghematan pemakaian material dan penghematan  biaya opera-

sional industri. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghematan biaya operasional 

produksi  dapat mencapai  25%. 

Contoh lain adalah dari Badan Standardisasi India yang telah melakukan suatu 

kajian terhadap industri baja setelah menerapkan standar diberbagai sektor seperti : 

• Penggunaan standar dalam desain; 

• Penggunaan standar dalam berbagai seksi industri; 

• Penggunaan standar dalam konstruksi; 

• Penggunaan standar dan pedoman dalam proses pengelasan termasuk spesifikasi 

elektroda las (welding code); 

• Penggunaan standar spesifikasi  peralatan pengelasan. 

Hasil kajian Badan Standardisasi India tersebut menunjukkan penghematan sebagai 

berikut: 

• 4,2% dari sektor perubahan desain;  

• 19% dari penerapan standar pada berbagai seksi;  

• 14,6% penghematan dari sektor perubahan pemakaian penyambungan las sebagai 

pengganti penggunaan baut untuk konstruksi; 

• 30,4% penghematan dari proses pengelasan; 

• 42% penghematan dari penggunaan peralatan dan perlengkapan pengelasan 

standar. 

Hasil kajian tersebut menunjukkan  bahwa penerapan standar telah memberikan 

kontribusi yang cukup signifikan bagi India yaitu sebesar 82 milyar dollar US. 
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Dampak standar dalam perdagangan   

Dalam kesepakatan WTO - TBT dijelaskan bahwa standar merupakan alat 

penting dalam mengatasi hambatan dalam perdagangan. Meskipun terdapat standar 

nasional yang mungkin berbeda dari negara ke negara, kehadiran standar telah 

memberikan efek positif karena telah memberikan corak yang transparan mengenai 

mutu produk dan keinginan konsumen. Standar nasional dan peraturan teknik 

merupakan indikator potensi teknologi suatu negara.  

Produk yang terstandarkan akan memperlancar perdagangan, karena adanya 

jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan standar yang telah 

disepakati bersama oleh pihak yang berkepentingan. Dalam perdagangan fungsi 

standar dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu produk dagang yang 

berkualitas atau dijadikan sebagai persyaratan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi 

perdagangan. Standar dapat mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meng-

hindarkan atau memperkecil ketidakpuasan konsumen. 

Standar dapat juga digunakan untuk memproteksi pasar domestik, dengan 

menerapkan standar internasional, maka akan dapat dicegah masuknya produk-produk 

yang tidak standar, sehingga akan melindungi produk nasional yang menerapkan 

standar dan sekaligus melindungi konsumen dari produk tak bermutu. 

Beberapa informasi terkait dengan penerapan standardisasi berdasarkan 

pengalaman dan hasil kajian berbagai pihak yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa: 

1. Standar telah meningkatkan produktivitas pekerja di UK sebesar 13% selama 

kurun waktu 1998-2002; 

2. Standar internasional memicu perdagangan; 

3. Standar memiliki pengaruh yang positif dalam export Jerman (studi DIN-2000); 

4. Standar internasional meningkatkan ”competitive changes” produsen (DIN 2000); 

5. Analisis makroekonomi menunjukkan manfaat ekonomi standardisasi sekitar 1% 

dari PDB; 

6. Keuntungan standar dalam makroekonomi lebih besar dari keuntungan industri 

sendiri ( DIN 2000) 

Ethiopia telah melakukan kajian untuk mengetahui dampak ekonomi dari 

standardisasi di tingkat nasional, khususnya dalam perdagangan internasional. Setelah 
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menerapkan standar, ternyata dapat dilakukan penghematan terhadap komoditi ekspor 

total mereka dari berbagai aspek, seperti dari jumlah kegagalan dan cacat produk 

dibandingkan dengan sebelum menerapkan standar. Penghematan yang didapat 

mencapai 3,5 milyar dollar US per tahun, suatu jumlah yang cukup berarti bagi negara 

berkembang seperti Ethiopia.  

 

7.5  KLASIFIKASI STANDAR BERDASARKAN PENGARUH EKONOMI 

Klasifikasi standar 

Kompleksitas teknologi mutakhir, khususnya sifat sistemnya, telah menambah 

jumlah dan jenis standar yang mempengaruhi suatu industri atau pasar. Banyaknya 

standar yang menunjang ”high-technology economy dan systems technologies” 

penting bagi fungsi perkembangan dan pemakaian produk/proses atau jasa yang 

didukungnya. Standar berpengaruh pada kebijakan dan penelitian dan pengembangan 

(R&D), produksi dan tahapan penetrasi pasar dalam kegiatan ekonomi tertentu 

sehingga memiliki dampak kolektif yang berarti pada inovasi, produktivitas dan 

struktur pasar.  

Standardisasi berpengaruh pada inovasi, difusi teknologi, struktur industri dan 

dengan demikian ikut menentukan perusahaan/pelaku ekonomi mana yang dapat 

memperoleh manfaat dan mana yang tidak akibat perubahan teknologi. Disamping 

dampak akibat ”systems nature of technologies” terhadap operasi perusahaan secara 

internal, juga terjadi pertambahan interaksi pasar eksternal antar perusahaan dan 

rantai suplainya.  

Bilamana standar interoperasional serta infrastruktur teknologi yang men-

dukungnya tidak memadai, perusahaan terpaksa menggunakan sumber daya tambahan 

yang cukup berarti untuk mencegah terjadinya masalah ”compatibility” atau mitigasi. 

Selain itu, kegiatan ini akan menimbulkan penundaan dalam pengadaan produk atau 

jasa yang dengan sendirinya berakibat penambahan biaya.   

Ahli sejarah yang membahas standar telah mendapatkan bahwa standar sejak 

dulu berperan dalam pertumbuhan perdagangan. Setiap kegiatan dagang mencakup 

risiko, biaya transaksi, masalah kompatibilitas, dan standar terbukti telah mengurangi 

masalah ini sehingga perdagangan berlangsung dengan lebih lancar.  
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Klasifikasi standar “David” berdasarkan pengaruh ekonomis ini telah 

digunakan secara luas (misalnya oleh Nicolas dan Rupussard, 1988; Swann, 1990), 

dan akhirnya berkembang menjadi empat kelompok. Hal ini tidak berarti bahwa setiap 

standar dapat masuk dalam suatu kelompok tertentu secara sempurna, memang 

banyak standar memiliki kegunaan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tetapi 

pembedaan ini memang diperlukan karena tujuan standardisasi memiliki efek 

ekonomi yang berbeda, serta model analitik yang diterapkan untuk memahami efek 

ini berbeda. 

Usulan tersebut merupakan pendekatan yang berguna baik untuk menganalisa 

daya penggerak standardisasi maupun dimensi pengaruh ekonominya. 

Namun, juga terdapat cara-cara lain untuk menyusun dan mengelompokkan 

tipe-tipe standar, beberapa ahli ekonomi menyediakan pengelompokan berdasarkan 

pada proses pembangunan standar (secara formal/de facto) (David dan Greenstein, 

1990); atau berdasarkan kaitan standar dengan produk, jasa, atau proses (atau apakah 

jika standar tersebut merupakan suatu meta-standard), walaupun isu mengenai standar 

jasa masih suatu wacana. 

Dalam pembahasan di sini kami, digunakan klasifikasi dimensi standar 

kesesuaian, mutu, pengurangan variasi, dan informasi. Namun, walaupun standar 

dibangun untuk suatu tujuan tertentu, standar tersebut sering memiliki banyak fungsi 

lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami jika suatu standar tidak hanya dapat 

dikategorikan dalam satu kategori tertentu saja, namun dapat menyentuh beberapa 

aspek ekonomi secara bersamaan. Keistimewaan ini akan menimbulkan tantangan 

dalam analisis empiris yang akan dilakukan. Namun tetap saja dibutuhkan pembedaan 

untuk diskusi teoretis, karena setiap standar memiliki efek ekonomi yang berbeda, dan 

model analitis yang digunakan untuk menganalisa dan memahami setiap efek 

ekonomi berbeda-beda. 

 

Standar Compatibility / Interface (standar kesesuaian / interface)  

Diawali dengan pembangunan industri jaringan yang pertama, yaitu rel kereta 

api, maka mulai disadari pentingnya standar kesesuaian dan interface. Kemajuan yang 

pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi pada dekade terakhir ini telah 

menunjukkan kepentingan ekonomi yang sangat besar terhadap jenis standar ini, yang 
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pada akhirnya menarik minat para ahli ekonomi dalam bidang standardisasi untuk 

mengkajinya. 

Teori ekonomi berfokus pada dua fenomena ekonomi khusus, yang akan 

mempengaruhi produsen dan konsumen dalam industri jaringan (Shy 2001).  

Fenomena pertama, keputusan produsen dan konsumen dipengaruhi oleh apa 

yang dinamakan pengaruh jaringan (network effects), atau kadangkala disebut 

eksternalitas jaringan (Farrel dan Saloner 1985, 1986; Katz dan Saphiro 1985, 1986, 

1994). Ide dasar dibalik konsep ini adalah bahwa lebih mudah untuk memilih suatu 

sistem yang banyak digunakan oleh pihak lainnya.  

Fenomena kedua, produsen dan konsumen harus mengeluarkan biaya 

penggantian (switching cost) (Farrel dan Saphiro 1988; von Weizsäcker 1982) setelah 

mereka memilih untuk mengimplementasikan suatu sistem tertentu namun berbeda 

dengan sistem yang diimplementasikan oleh pihak lainnya.  

Sebelum mereka menerapkan suatu sistem tertentu dengan interface dan 

standar yang sama, mereka relatif bebas memilih spesifikasi-spesifikasi yang berbeda. 

Setelah adanya keputusan ini, konsumen dan produsen akan berinvestasi dalam suatu 

sistem atau standar tertentu. Dan semakin lama mereka bertahan menggunakan sistem 

atau standar tersebut, maka semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mengganti sistem atau standar yang ada dengan yang baru. 

Saat fenomena ini terjadi, eksternalitas jaringan dan biaya switching, ada 

secara simultan, terdapat resiko bahwa pasar akan terkunci dalam rancangan yang 

rendah mutunya karena kedua pihak enggan untuk beralih ke sesuatu sistem yang 

lebih baik. Perpindahan ini juga memakan biaya besar, dan bertambah mahal jika 

tidak dapat dipastikan jumlah partisipan pada jaringan tersebut yang juga akan 

berpindah. Agar tidak terjebak dalam pilihan yang mutunya rendah dan ketinggalan 

jaman, maka dibutuhkan informasi yang lengkap dan pilihan sejenis dari perusahaan 

peserta. (Farrel dan Saloner 1985). Katz dan Saphiro (1992) telah menyebutkan 

kondisi-kondisi yang akan memacu kecenderungan produsen dan konsumen untuk 

berpindah ke teknologi baru namun tidak sesuai, seperti saat terjadi pertumbuhan 

pasar secara eksponensial. Sebagai tambahan, perusahaan yang menyediakan 

teknologi-teknologi ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan 

dengan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. 
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Fenomena ini telah dijelaskan sebagai permasalahan kurungan teknologi 

(technological lock-in) (David 1985; Cowan 1990). Pentingnya lock-in secara empiris 

adalah ambivalen/bertentangan, dan beberapa penulis mencoba merumuskan lock-in 

yang berkelanjutan (Liebowitz dan Margolis 1990, 1994, 1999), karena bermacam-

macam biaya tambahan tetap harus dikeluarkan saat melakukan perubahan teknologi 

walaupun biaya penggantian (switching cost) telah diperhitungkan. 

Standar kesesuaian atau interface membantu memperluas pangsa pasar karena 

standar ini membantu perkembangan pengaruh/eksternalitas jaringan, yang 

merupakan keuntungan lanjutan jika menjadi bagian sebuah jaringan pengguna yang 

besar. Terdapat dua kategori dari eksternalitas jaringan (Katz dan Saphiro 1985): 

langsung dan tidak langsung. Keuntungan menjadi pelanggan sebuah jaringan telepon 

bergantung pada jumlah pelanggan lainnya. Hal tersebut jelas dan langsung. Jika 

pengguna lainnya hanya sedikit, maka utilitas jaringan yang ada akan sangat terbatas. 

Fungsi utilitas dari sesuatu mencakup sebuah komponen yang independent dari 

jaringan dan sebuah komponen yang bergantung pada ukuran jaringan. Parameter 

independennya dapat berupa nilai positif atau negatif dan dibedakan berdasarkan 

konsumennya. Hal ini menunjukkan utilitas jaringan, jika tidak ada lagi yang akan 

bergabung dengan jaringan tersebut. Bagian yang bergantung pada jaringan akan 

bertambah secara kontinyu sesuai ukuran jaringan yang diharapkan, yang ditunjukkan 

oleh jumlah anggota jaringan. Setiap anggota baru akan menghasilkan eksternalitas 

jaringan secara positif bagi anggota lainnya. Rohlfs (1974) membuktikan adanya 

keseimbangan berganda, karena permintaan individual bergantung pada harga dan 

keputusan individu lainnya tergantung pada partisipasi masing-masing. Permintaan 

individual terencana juga bergantung pada harga untuk mengakses jaringan dan 

keputusan semua individu lainnya dalam populasi total. Kesaling-tergantungan antar 

fungsi permintaan akan diturunkan secara langsung dari kesaling-tergantungan dari 

fungsi utilitas individual. Permintaan berkurang dengan naiknya harga dan meningkat 

dengan kemudahan akses terhadap jaringan. Jumlah pengguna seimbang didefinisikan 

sebagai keseimbangan Nash, dimana semua permintaan terencana dari semua individu 

sama dengan permintaan yang direalisasikan. Jika diberikan harga dan keputusan 

individu-individu lainnya, tidak ada seorang individu yang memiliki pendorong untuk 

merubah keputusannya mengingat keterlibatan pihak lainnya. Rohlfs (1974) memper-

lihatkan adanya keseimbangan berganda dengan asumsi harga tetap. Walaupun suatu 
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harga sama dipatok sama dengan nol, jumlah pengguna seimbang mungkin dapat 

berjumlah nol atau sama dengan jumlah anggota populasi. Jika keseimbangan 

sebelumnya telah direalisasikan, kita memeriksa kegagalan pasar secara lengkap dan 

setiap harapan konsumen sehingga tidak ada individu lainnya yang akan bergabung 

dengan jaringan yang ada - a self-fulfilling prophecy. 

Bertentangan dengan eksternalitas jaringan langsung, eksternalitas jaringan 

tidak langsung dibangkitkan dalam suatu paradigm di mana setiap pengguna harus 

menguasai dua atau lebih komponen untuk mendapatkan keuntungan dari sistem ini. 

Contoh yang paling populer dari keuntungan dan kecocokan eksternalitas jaringan 

tidak langsung antar produk pelengkap adalah yang disebut dengan paradigma 

hardware-software (Katz dan Saphiro 1994). Dibawah suatu kerangka kerja statis, 

keputusan apakah suatu pengguna akan membeli sistem seperti itu atau komponen 

tunggal tidak berpengaruh terhadap utilitas pengguna lainnya dalam pembelian 

komponen yang berbeda dengan harga dan variasinya sendiri. Efek dari jaringan tidak 

langsung muncul hanya dibawah kerangka kerja dinamis sat pengguna membuat 

keputusan membeli mereka, termasuk perbaikan sepanjang waktu, atau konsumen 

memasuki pasar secara kontinyu. Eksternalitas tidak langsung ini disebabkan oleh 

dampak tambahan keputusan pemakaian salah satu pengguna dalam harga dan 

campuran produk atau jasa di masa depan yang merupakan bagian dari sistem secara 

keseluruhan. Dibawah paradigma hardware-software ini, pelanggan memilih 

hardware yang akan dibeli pada periode pertama akan membentuk harapan mengenai 

periode kedua, terutama mengenai pasokan paket software yang cocok. Hal yang 

sama dapat diterapkan pada keputusan untuk membeli sebuah mobil, karena pemilik 

dari model mobil yang sangat populer dapat menikmati keuntungan eksternalitas 

jaringan yang tidak langsung. Walaupun mungkin saja dia tidak memperdulikan 

ukuran jaringannya, dia berharap untuk mendapat keuntungan sebagai konsekuensi 

dari jaringan perawatan dan perbaikan yang baik dan luas, termasuk pasokan suku 

cadang yang cukup.  

Saat eksternalitas jaringan baik langsung maupun tidak langsung dimengerti 

oleh konsumen, maka biasanya produsen memiliki dorongan untuk memproduksi 

suatu produk atau untuk menyediakan jasa yang sesuai dengan standar yang diterima 

oleh masing-masing jaringan. Jika produk atau jasa yang dihasilkan hanya sesuai 

dengan spesifikasi khusus perusahaan dan tidak sesuai dengan standar industri, maka 
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konsumen tidak akan terlalu tertarik dengan produk tersebut. Pemasok mungkin akan 

menghadapi tantangan yang lebih berat setelah menyesuaikan produknya dengan 

standar yang ada, karena meningkatnya homogenitas produk dan jasa dan persaingan 

harga juga akan meningkat. Meskipun demikian, lebih baik memiliki share/bagian 

dalam pasar yang besar, terutama dengan preferensi pengaruh jaringan yang kuat, 

dibandingkan memonopoli pasar yang kecil saja. 

Standar yang muncul dari proses seperti itu biasanya bukan standar dalam 

pengertian formal. Standar ini tidak didefinisikan oleh suatu komite dalam proses 

bertahap yang lebih formal. Standar ini merepresentasikan rancangan kepemilikan 

yang mencapai posisi dominan dalam pasar - sehingga memperoleh sebutan standar 

de facto (atau informal). Saat suatu standar kesesuaian lebih merupakan rancangan 

kepemilikan, bukan merupakan suatu dokumen publik (yaitu standar yang isinya 

dapat diketahui oleh setiap pihak yang tertarik dengan standar tersebut) maka pemilik 

rancangan tersebut dapat menggunakan kekuatan monopolinya. Dari perspektif 

efisiensi statis, lebih disukai bahwa suatu standar bersifat publik dan terbuka 

dibandingkan standar yang bersifat pribadi, walaupun tidak disangkal bahwa beberapa 

industri berkembang berdasarkan standar jenis ini. Namun demikian, standar 

kepemilikan ini merepresentasikan pendorong yang kuat bagi perusahaan untuk 

membangun teknologi baru yang mengungguli teknologi yang ada saat ini. Oleh 

karena itu, dari perspektif efisiensi dinamis, standar publik bukan merupakan solusi 

yang terbaik. 

Disamping itu, dalam jaringan fisik, standar kesesuaian dan interface juga 

penting untuk sistem produk atau jasa yang mengandung komponen-komponen yang 

berbeda dengan jumlah sangat banyak, karena mereka memungkinkan adanya 

rancangan komponen kepemilikan berganda, memungkinkan inovasi pada level 

komponen Lebih jauh lagi, konsumen dari sistem produk dapat memilih komponen 

tertentu yang akan mengoptimalkan rancangan sistemnya. Standar kesesuaian dan 

interface juga memungkinkan penggantian komponen menjadi lebih baik - yang tidak 

hanya dipasok oleh satu produsen saja - yang selalu tersedia sepanjang waktu, 

sehingga akan mengurangi resiko kekunoan keseluruhan sistem. 

Efek ekonomis dari standar kesesuaian dapat dianalisa secara lebih rinci 

dalam konteks perubahan teknis dengan memperhatikan struktur dan kompetisi pasar. 
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Oleh karena itu, beberapa aspek yang telah didiskusikan sebelumnya akan diulangi 

dan diintegrasikan dalam konteks masing-masing. 

 

Standar Mutu Minimal dan Keamanan  

Konsumen seringkali menjumpai jumlah produk berbagai jenis dan sulit 

memutuskan pilihan yang tepat untuk tujuan penggunaan mereka. Salah satu tugas 

utama lembaga standardisasi ialah mengurangi permasalahan yang disebabkan oleh 

berbagai jenis bentuk atau ukuran produk yang terdapat di pasar.  

Dalam model pemasaran produk neoklasik standar, diasumsikan bahwa 

dipasarkan satu produk homogen dan bahwa konsumen memahami sepenuhnya 

karakteristik produk tersebut. Namun kenyataan yang terjadi jauh lebih kompleks. 

Pertama, variasi produk terus meningkat, terutama dengan adanya peningkatan tingkat 

pendapatan di negara-negara industri. Kedua, dan yang lebih penting bagi isu standar, 

konsumen sering tidak mengetahui secara lengkap informasi mengenai karakteristik 

produk dan mengalami apa yang disebut dengan ketidaksimetrisan informasi. Hal ini 

akan meningkat jika karakteristik suatu produk hanya dapat diketahui setelah produk 

tersebut digunakan. Terakhir, mutu dari barang credence (kepercayaan?), seperti 

sistem keamanan atau obat, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat 

dikendalikan oleh produsen. 

Konsekuensi dari ketidaksimetrisan informasi seperti ini dapat mengakibatkan 

pilihan yang merugikan atau resiko moral. Dengan memperhatikan kecukupan standar 

mutu dan keamanan minimum, kita berkonsentrasi pada pilihan yang merugikan. 

Dalam jurnal rintisannya, Akerlof (1970) menunjukkan bahwa dalam lingkup 

tersebut, ketidaksimetrisan informasi diantara penjual dan pembeli dapat mengakibat-

kan pilihan yang merugikan dan kegagalan pasar yang besar. Jika pembeli tidak dapat 

membedakan produk bermutu rendah dan produk bermutu tinggi sebelum membeli, 

maka akan sulit bagi penjual produk bermutu tinggi untuk menopang premi harganya. 

Jika premi tersebut tidak ada, dan jika biaya produksi produk bermutu tinggi melebihi 

biaya produksi produk bermutu rendah, maka produsen barang bermutu tinggi 

tersebut tidak mungkin bertahan. Produsen barang bermutu rendah akan mendesak 

produsen barang bermutu tinggi dari pasar dengan menjual barang dengan harga yang 

lebih rendah. Pasar untuk mutu tinggi akan hancur dan tidak ada jual beli pada 
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segmen ini, sehingga mengurangi surplus yang terjadi baik pada produsen atau 

konsumen barang bermutu tinggi ini. 

Terdapat beberapa solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan ini. Sisi permintaan dapat mencoba untuk mengurangi ketidaksimetris-

an informasi ini dengan menyaring mutu barang/jasa yang akan mereka beli. Produsen 

dapat memberi isyarat mengenai mutu barang/jasa mereka kepada konsumen dengan 

membangun reputasi jangka panjang atau dengan memberikan jaminan level tertentu 

untuk mutu produk. Selain solusi-solusi pasar, intervensi pemerintah juga merupakan 

instrumen yang cukup efektif. Leland (1979) memperlihatkan bahwa standar mutu 

minimum atau standar perbedaan mutu dapat menyelesaikan fenomena pilihan yang 

salah. Ia menemukan bahwa standar mutu minimum sangat berguna pada pasar 

dengan sensitivitas tinggi terhadap variasi mutu, elastisitas permintaan yang rendah, 

biaya marjinal penyediaan kualitas yang rendah, dan penilaian yang rendah untuk 

produk dengan kualitas yang rendah. Jika standar semacam ini eksis dan diterima 

dengan baik, maka pembeli dapat membedakan produk dengan mutu tinggi dari 

produk bermutu rendah dengan baik sebelum melakukan pembelian, lalu kemudian 

penjual produk bermutu tinggi dapat mempertahankan harga untuk produknya yang 

memang baik itu. Standar bukan merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi 

permasalahan pilihan yang salah, karena strategi pemberian isyarat dari sisi pasokan 

dan aktivitas perlindungan dari sisi permintaan juga merupakan strategi yang efektif. 

Namun demikian, standar dapat menjadi cara yang lebih efektif karena standar 

merepresentasikan barang masyarakat, yang dapat digunakan baik oleh pemasok 

maupun pengguna tanpa tambahan biaya. Kindleberger (1983) menyebutkan bahwa 

standar tidak hanya mengurangi biaya transaksi, namun juga memungkinkan adanya 

economy of scale dengan jumlah transaksi yang meningkat. 

Walaupun standar kualitas minimum ini tidak bersifat ”publik”, namun 

mereka mungkin memiliki karakter ”baik untuk kelompok”, yang dapat menguntung-

kan sejumlah anggota kelompok, yang bersama-sama telah mendefinisikan standar 

yang digunakan. Namun demikian, jika kelompok profesional atau asosiasi industri 

mendefinisikan tingkat minimum standar mutu, maka terdapat kecenderungan untuk 

mengatur standar yang lebih tinggi, dengan tujuan meningkatkan profit dengan 

membatasi pasokan total dan meningkatkan harga (Leland 1979). 
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Selain memungkinkan pasar untuk produk berkualitas tinggi, standar kualitas 

minimum atau standar perbedaan mutu dapat mengurangi apa yang disebut biaya 

transaksi dan biaya pencarian (Hudson dan Jones 1996, 2001). Jika suatu standar 

mempersempit spektrum karakteristik produk, maka standar tersebut akan 

mengurangi ketidakpastian konsumen. Sehingga keharusan konsumen untuk 

menghabiskan waktu dan uang untuk mengevaluasi produk sebelum dibeli akan 

hilang. Dalam pasar komoditas, pedagang dan pembeli harus dapat membeli dan 

menjual barang dalam volume yang besar tanpa melihat produk yang diperdagangkan, 

dan hal ini hanya mungkin dilakukan jika terdapat kepercayaan penuh mengenai 

karakteristik barang yang sedang diperjualbelikan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan 

standar yang terdefinisi dengan jelas dan harus dipastikan bahwa seluruh barang yang 

diperjualbeli-kan memenuhi spesifikasi standar yang ditetapkan. 

Sebagaimana telah kita bahas dalam bagian sebelumnya, standar kesesuaian 

dapat membangkitkan eksternalitas positif sehingga dapat membantu produsen dan 

konsumen. Standar juga dapat melindungi pihak ketiga dari eksternalitas negatif, baik 

yang brasal dari barang produksi maupun barang konsumsi - sebagai contoh dalam 

kasus standar lingkungan (Baumol dan Oates 1971; Skea 1995). Disini, jumlah 

maksimum untuk produksi atau emisi material yang menyebabkan eksternalitas 

negatif didefinisikan oleh peraturan pemerintah dalam standar kinerja, atau standar 

produk mensyaratkan kebutuhan selain mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh kegiatan penggunaan/konsumsi produk. 

Namun demikian, standar lingkungan kurang efisien bila dibanding dengan instrumen 

lainnya, seperti pajak, ijin pertukaran emisi, atau peraturan perundangan.  

 

Standar Reduksi-Variasi 

Standar membatasi suatu produk dalam rentang tertentu atau dalam jumlah 

karakteristik seperti ukuran dan mutu, sebagian besar standar menjalankan fungsi ini. 

Salah satu contoh adalah standar ukuran kertas (contoh: DIN A4), di sini pengurangan 

variasi akan memainkan dua fungsi yang berbeda. 

Fungsi pertama, pengurangan variasi akan leads to economies of scale dengan 

mengurangi jumlah variasi produk ataupun teknologi. Dengan berfokus pada satu 

model standar akan mengakibatkan: 1) pasokan material input secara massal, 2) 
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produksi massal, dan 3) keuntungan dari distribusi massal. Ketiga aspek ini pada 

akhirnya akan menghasilkan biaya per unit produk yang lebih rendah. 

Terdapat pertukaran antara pilihan-pilihan dan biaya atau harga yang berjalan 

dalam konteks ini. Pertukaran ini telah dibahas dalam kontribusi seminar Dixit dan 

Stiglitz (1977). Standar pengurangan variasi muncul terutama di tahap awal dalam 

suatu perusahaan, karena economies of scale pada prinsipnya bisa didapatkan dengan 

berkonsentrasi pada sebuah cakupan model yang terbatas. Hal ini merupakan fungsi 

yang terbaik dari sebuah standar pengurangan variasi. Namun, pengurangan variasi 

dapat menyebabkan biaya adopsi atau kerugian kegunaan (utility loss) untuk peng-

guna, karena adanya jarak antara spesifikasi yang sangat mereka inginkan dengan 

peningkatan spesifikasi yang disediakan.  

Sebagai konsekuensinya, dengan mengurangi jangkauan alternatif teknologi 

yang ada dan memilih sedikit atau hanya satu variasi akan mengurangi kemauan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbang-

kan pertukaran dan reaksi pesaing mereka dalam keputusan produk dan harga. 

Model yang dibangun oleh Farrell dan Saloner (1986) mencoba untuk mem-

perjelas tegangan (tension) antara standardisasi dan variasi dari perspektif pelanggan, 

jika eksternalitas jaringan sangat relevan untuk keuntungan pelanggan dan kemauan 

membayar mereka. Dalam model sederhana ini, pengguna dibagi dalam dua 

kelompok, yang memiliki preferensi yang berbeda terhadap dua teknologi yang 

ditawarkan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap dua kelompok ini, peneliti dapat 

membuktikan: 1) adanya kemungkinan terjadi banyak keseimbangan, yang juga men-

cakup solusi-solusi yang tidak standar dan tidak cocok, 2) keseimbangan ini tidak 

harus optimal jika dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial. 

Selain peranan pengurangan variasi yang telah disebutkan di atas, masih 

terdapat peranan lainnya yang mungkin lebih penting, dan peranan ini juga berlaku 

untuk keuntungan produsen sebagaimana juga menguntungkan konsumen. Standar 

juga dapat mengurangi resiko yang dihadapi pemasok - walaupun hal ini berarti 

pemasok juga akan menghadapi kompetisi yang lebih besar (Swann 1995). 

Ketersediaan dan penggunaan standar sering membentuk masa depan teknologi, dan 

hal ini merupakan instrumen dalam pembangunan dan perkembangan pasar baru 

(Dosi 1982). Dalam tahap awal pembentukan pasar untuk sebuah teknologi baru, 

standar memiliki peranan yang penting dalam merumuskan fokus dan kesatuan 
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diantara perusahaan-perusahaan pelopor, karena umumnya teknologi baru akan 

terkunci dalam tahap pra-paradigma yang disebabkan tidak adanya kesatuan antara 

pemasok dan pengguna dan tidak adanya fokus atau massa kritis dalam membangun 

pasar baru untuk teknologi tersebut. Standar pengurangan variasi dapat membantu 

mencapai fokus tersebut, sehingga pada akhirnya akan membantu pasar untuk beralih 

dari standar/produk lama. 

Pada dasarnya, fungsi pengurangan variasi ini adalah kategori yang paling 

sulit dianalisa karena kemampuannya untuk mempertinggi atau menurunkan inovasi 

yang terjadi. Pengurangan variasi biasanya akan memungkinkan tercapainya 

economies of scale, namun volume produksi yang lebih besar cenderung membutuh-

kan teknologi proses yang padat modal. Pola evolusioner yang umum antara teknologi 

terhadap siklus hidup produk biasanya mengurangi jumlah pemasok dan meningkat-

kan ukuran rata-ratanya. Kecenderungan ini mampu mengurangi kompetisi, namun 

sering juga mengeluarkan perusahaaan yang kecil, inovatif, namun potensial dari 

persaingan disebabkan peningkatan skala efisiensi minimum yang harus dipenuhi. 

 

Standar Pengukuran dan Informasi 

Standar informasi dan deskripsi produk dapat diperlakukan sebagai suatu 

kategori yang berbeda dari kategori-kategori standar di atas (Tassey 2000), namun 

untuk berbagai tujuan, standar ini dianggap sebagai campuran dari ketiga kategori di 

atas. Swann (2000) merujuk pada contoh untuk mutu bensin yang berbeda-beda. 

Contoh ini dapat digolongkan dalam standar deskripsi produk yang juga mencakup 

ketiga fitur standar lain. Kebanyakan pengemudi mobil percaya bahwa satu tipe 

bensin tertentu akan cocok dengan tipe lain, sehingga mereka dapat mengisi mobil 

mereka pada SPBU yang dimiliki oleh perusahaan bensin yang berbeda. Setiap 

tingkat mutu bensin tertentu akan memenuhi standar mutu tertentu pula. Dan tentu 

saja terdapat economies of scale yang besar dalam distribusi dari jangkauan terbatas 

tingkatan bensin. 

Pengukuran pasar yang dilakukan untuk mengkonfirmasikan apakah suatu 

produk sesuai dengan persyaratan tersebut memiliki kesamaan dengan standar 

deskripsi produk. Produsen dapat mengkonfirmasi bahwa produk yang dijual sesuai 

dengan apa yang ia inginkan, sehingga mengurangi resiko (untuk kompensasi atau 
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proses pengadilan) produsen dan juga resiko konsumen. Konsumen dapat membeli 

dengan kepercayaan dan tanpa perlu menguji sendiri produk tersebut apakah sesuai 

dengan keinginan atau tidak. Sehingga, ketetapan jaminan ini dapat menekan biaya 

transaksi dan membuat pasar bekerja dengan lebih baik. 

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, standar menyediakan 

informasi teknik dan keilmuan yang terevaluasi dalam bentuk publikasi, basis data 

elektronik, terminologi, serta metode pengukuran dan pengujian untuk mendeskripsi-

kan, mengkuantifikasikan, dan mengevaluasi atribut produk (Tassey 2000). Dalam 

industri dengan teknologi modern, standar metode pengukuran dan pengujian 

menyediakan informasi yang secara signifikan akan mengurangi biaya transaksi 

antara pembeli dan penjual, jika standar ini diterima secara universal. 

 

Ringkasan 

Tabel 7.1 merangkum empat kategori standardisasi yang telah dijelaskan serta 

pengaruh positif dan negative standar tadi. Kegunaan dari kategorisasi standar-standar 

ini terletak pada apa yang diberikan oleh masing-masing standar tersebut terhadap 

pemahaman kita mengenai varietas tipe-tipe standar dan pengaruh mereka yang 

kadangkala bertentangan. Informasi ini berguna untuk menginterpretasikan hasil-hasil 

analisis empiris yang ada di bagian selanjutnya. 

  

Tabel 7.1 Pengaruh Umum Standar 

 Pengaruh Positif Pengaruh Negatif 

Kesesuaian/Interface • Eksternalitas jaringan • Monopoli  

 • Menghindari lock-in  

 • Meningkatkan varietas 

produk dari sistem 

 

Mutu/keamanan 

minimum 

• Perbaikan untuk pemilihan 

yang merugikan 

• Regulatory capture 

“menaikkan biaya pesaingl” 

 • Mengurangi biaya transaksi  

 • Perbaikan untuk eksternalitas 

yang negatif 

 



 177

Pengurangan varietas • Economies of scale • Mengurangi pilihan 

 • Membangun fokus dan massa 

kritis 

• Pasar yang terkonsentrasi 

Standar informasi • Memfasilitasi pertukaran • Regulatory capture 

 • Mengurangi biaya transaksi  

 

Sebagai tambahan terhadap argumen dan teori yang telah disebutkan dalam 

bagian terdahulu, dua konsep dalam tabel di atas memerlukan penjelasan lebih jauh. 

Konsep “Regulatory capture” adalah gagasan bahwa beberapa produsen mungkin 

mencoba mempengaruhi organisasi pembentuk standar untuk membuat peraturan 

yang lebih menguntungkan produsen dibanding menguntungkan konsumen (berten-

tangan dengan tujuan awal). Dalam konteks itu pula, konsep “menaikkan biaya 

pesaing” (Salop dan Sheffman 1983) juga sangat relevan. Beberapa produsen dengan 

mutu dan biaya tinggi akan mencoba mempengaruhi organisasi pembentuk standar 

untuk menaikkan standar mutu minimum yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga 

pesaing mereka dengan mutu dan biaya lebih rendah, akan tersingkir dari pasar.  
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BAB  8    INOVASI DAN STANDAR  

 

 

8.1  Pengertian  inovasi dan peran standar 

Pengaruh standar dan standardisasi terhadap inovasi seringkali terabaikan. 

Namun kajian yang dilakukan Knut Blind (2006) telah membuka wacana kajian 

mendalam pengenai peran pentingnya standar. Inovasi telah menjadi bahan kajian 

ditinjau dari segi teknologi, rekayasa, perdagangan, sistem sosial, pengembangan 

ekonomi dan penetapan kebijakan oleh pemerintah. Dapat disebutkan kajian antara 

lain, oleh G. M. Peter Swann (2000), Aldo Tempesti (2006), NSSF (National 

Standardization Strategic Framework) mengenai ”Standards and Innovation” dan 

Chandana Perera (2007) mengenai ”Standardization and Innovation”    

Kata inovasi dapat diartikan sebagai ”proses” dan/atau ”hasil” pengembangan 

dan/atau pemanfaat/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan (termasuk keterampilan 

teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang 

dan/atau jasa), proses dan/atau sistem baru yang memberikan nilai tambah yang 

berarti atau secara signifikan terutama terhadap ekonomi dan kehidupan sosial.  

Definisi lain adalah: Inovasi mencakup kegiatan penelitian, pengembangan, 

dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan 

konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU 

No. 18 tahun 2002). 

Dari segi perusahaan  Luecke dan Katz (2003) menyatakan bahwa ”Innovation 

.... is generally understood as the successful introduction of a new thing or method..... 

Innovation is the embodiment, combination, or synthesis of knowledge in original, 

relevant, valued new products, processes, or services”.  

Amabile et al (1996) berpendapat: 

”All innovation begins with creative ideas ..... We define innovation as the successful 

implementation of creative ideas within an organization. In this view, creativity by 

individuals and teams is a starting point for innovation; the first is necessary but not 

sufficient condition for the second. 
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Lebih lanjut Davila et al. (2006); ciri  inovasi sebagai suatu proses organisasi atau 

manajemen, menuliskan:  

”Innovation, like many business functions, is a management process that requires 

specific tool, rules and discipline”. 

Tampak bahwa penekanan beralih dari suatu kreativitas dan buah pikiran yang 

bermanfaat, memasuki proses dan prosedur organisasi umum untuk melaksanakan, 

mempertimbangkan dan pengambilan tindakan/keputusan yang mengarah ke 

peningkatan organisasi yang signifikan yang mampu menghasilkan produk, jasa atau 

proses internal bisnis yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas dipandang 

sebagai dasar inovasi, dan inovasi sebagai penerapan secara berhasil dari buah pikiran 

kreatif dalam suatu organisasi. Perorangan dapat mengembangkan kreativitas, tetapi 

suatu inovasi hanya terjadi di suatu organisasi. Organisasi yang memiliki tingkat 

keberhasilan yang baik dalam inovasi adalah organisasi yang dapat menerapkan 

manajemen inovasi meliputi: pendekatan terintegrasi dalam manajemen seluruh 

dimensi inovasi, mulai dari inovasi produk, jasa dan proses bisnis hingga metode 

pemasaran melalui pemantauan kontinu, pengembangan dan perbaikan proses. 

 

8.2 Peran standar dalam proses inovasi  

Model yang dikembangkan oleh Abernathy dan Utterback menjelaskan 

dinamika inovasi, mengasumsikan hipotesa bahwa laju inovasi utama baik untuk 

produk dan proses mengikuti suatu pola umum dengan waktu. Standar dapat 

dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dalam perusahaan serta ekonomi umumnya 

atau dikelompokkan sesuai dengan proses yang merumuskannya. Fokus terpenting di 

sini adalah analisis fungsional mengenai pengaruh standar terhadap inovasi yang 

terjadi di perusahaan. Fungsi standar dalam proses inovasi dapat di lihat pada Gambar 

8.1 
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Gambar 8.1 Standar dalam proses inovasi  

 

Skema yang disusun oleh Knut Blind memperlihat peran berbagai jenis standar pada 

tahapan tertentu: 

(1) Penelitian Dasar ⇒ (2) Penelitian Dasar Terarahkan ⇒ (3) Penelitian Terapan ⇒ 

(4) Pengembangan Eksperimental ⇒ (5) Difusi 

Pada setiap tahapan terjadi interaksi dengan standar yang mungkin berasal dari 

kelompok dengan fungsi berbeda-beda (di suatu perusahaan misalnya).  

Inovasi dalam kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan survival, pertumbuhan 

dan keuntungan. Inovasi dapat terjadi apabila bisnis memiliki beberapa kriteria, antara 

lain memiliki jaringan ”knowhow” yang dapat berasal dari informasi yang terkandung 

dalam sesuatu standar dan memiliki kemampuan dan struktur internal perusahaan 

yang mendukung inovasi, antara lain ketersediaan dan kesiapan SDM, sumber daya 

dana dan sikap atau atitude manajemen terhadap perubahan.  

Peter Swann dalam kajiannya mengkarakterisasi fungsi standar untuk 

memenuhi empat tujuan utama: 

Compatibility/interface standar; terkait dengan eksternalitas jaringan, jenis standar ini 

memungkinkan pengguna untuk memasuki pasar untuk produk kompatibel atau untuk 

Standards in the innovation process

pure basic 
research 

oriented basic 
research 

applied 
research 

experimental 
development diffusion 

S S S S

semantic standards measurement 
and testing standards 

interface standards compatibility standards 
quality standards 
variety-reducing standards 

Function 
of Standards 

Reduction of information cost 
Reduction of transaction cost 

Interoperability between 
components 
 
Savings in adaption cost 

Increased quality 
Reduced health, safety, privacy risks 
Building critical mass 
Economies of scale 
Creation of network externalities 
Interoperability between products 

Source: INTEREST 
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bergabung dengan jaringan komunikasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memantap-

kan pasar dan mendukung terbentuknya pengembangan masa kritis (critical mass). 

Minimum quality standards; terkait dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan 

menghindari kaidah Greshams dengan menciptakan kepercayaan konsumen bahwa 

produk dan jasa selalu tetap akan memenuhi kebutuhan konsumen. 

Variety reduction; terkait dengan skala ekonomis dan pengembangan yang stabil. 

Kesesuaian terhadap standar mengurangi jumlah ragam produk tetapi memperbesar 

pasar, mengurangi biaya produksi dan distribusi bagi pemasok dan menghemat waktu 

pencarian dan biaya pengujian bagi pembeli. 

Information standards: memfasilitasi perdagangan dan pengembangan pasar, meng-

kodifikasi pengetahuan dan mendorong terjadinya desiminasi dan mempermudah 

penghimpunan. Di sinipun terjadi pengurangan biaya transaksi dan penghematan 

biaya  pencarian dan melancarkan transaksi pasar. . 

Sesuai dengan dinamika inovasi, laju inovasi produk dalam industri atau kelas 

produk mencapai tingkat tertinggi pada masa pembentukannya. Perioda ini disebut 

”fluid phase”, selama rentang waktu ini dilakukan sejumlah percobaan berkenaan 

dengan desain produk dan karakteristik operational. Fluid phase disusul oleh 

”transitional phase”, di sini laju inovasi produk berkurang dan laju inovasi proses 

utama meningkat. Pada saat ini keberagaman produk berkurang dan mengerucut 

menjadi suatu desain standar yang telah membuktikan keunggulannya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen di pasar. Desain ini seharusnya harmonis dengan 

standar yang telah diterima terlebih dahulu oleh pasar serta memenuhi pula 

persyaratan perundang-undangan. Desain standar inilah yang disebut desain kuat 

(dominant design) 

Phase ini disusul oleh specific phase, dan inovasi produk dan proses mencapai 

kestabilan. Kini perhatian industri tertuju pada penentuan harga, volume produksi dan 

kapasitas produksi. Inovasi proses berlangsung tahap demi tahap. Diakui bahwa tidak 

semua industri mengikuti pola model ini, tetapi model ini cukup bermanfaat untuk 

menjelaskan pola inovasi.  
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8.3  Dinamika inovasi 

Standar yang berasal dari suatu unit yang penting dari suatu infrastruktur 

institusi, penting untuk perkembangan inovasi (Swann, 2000). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara jumlah standar dan indikator 

inovasi (Blind; R&D level and patent count, 2004)  

Peran standar terhadap inovasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1  Standar sebagai sumber pengetahuan. Para peneliti, pengembang dan teknisi 

menggunakan standar untuk memperoleh informasi  tentang ”state of the art” 

(keadaan terkini ) dari teknologi (Bauer, 1980).  

2.   Standar untuk pengujian. Semua karakteristik dari produk baru hasil inovasi harus 

diketahui. Hal ini dilakukan dengan menggunakan standar untuk pengujian 

3.  Standar untuk penelitian. Peneliti kerap kali menggunakan standar dalam kegiatan 

R & D mereka. Contoh: standar istilah, standar untuk menggambar teknik, 

lambang dan standar untuk laboratorium beserta peralatannya. 

4.  Standar untuk komunikasi internal. Komunikasi antara bagian R & D dan bagian 

lain dilakukan menggunakan formulir standar, istilah perusahaan, tata cara 

pertukaran data produk dan lain-lain. (termasuk lingkup standar perusahaan) 

5. Standar untuk memenuhi persyaratan keberterimaan pasar. Karena untuk dapat 

diterima di pasar, produk harus memenuhi semua persyaratan dan perundang-

undangan yang berlaku; a.l persyaratan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Standar-standar tersebut sangat berperan dalam menentukan ”dominant design” 

Proses inovasi pada pengembangan produk merupakan suatu siklus yang 

terdiri dari beberapa tahapan. Mulai dari penentuan kebijakan, pengembangan 

gagasan (idea), ”embodiment design”, desain nyata dan kemudian realisasi produk. 

Proses inovasi tidak terlepas dari peran manajemen dalam menentukan kebijakan. 

Pada tahap penentuan gagasan, dilakukan penjabaran atau seleksi beberapa ide yang 

didasari kriteria produk yang telah ditentukan sehingga menghasilkan ide bisnis yang 

baru (produk baru). Kemudian dilanjutkan pada tahap pengembangan nyata yang 

terdiri dari 3 kegiatan/proses yaitu asesmen pasar untuk menentukan/membuat 

rencana pemasaran, mendesain produk untuk mendapatkan model produk yang 

memenuhi kebutuhan dan selera konsumen dan pengembangan proses produksi untuk 
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menyusun rencana produksi. Desain produk dan perencanaan produksi pada tahap 

realisasi digunakan untuk memproduksi produk yang sudah ditentukan tersebut 

(production) sedangkan rencana pemasaran pada tahap realisasi digunakan untuk 

menentukan distribusi produk dan penjualan. Ilustrasi proses inovasi pada 

pengembangan produk dapat dilihat pada gambar 8.2.  

 

GOALS

STRATEGIES

Idea Finding Strict Development Realisation

STANDARD

POLICY

 
 

Gambar 8.2  Struktur proses inovasi pada pengembangan produk 

 

Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan inovasi desain untuk me-

ningkatkan volume pasar produk mereka yang ada saat ini. Bahkan mereka mencipta-

kan produk baru dengan harapan bahwa produk baru mereka akan mendominasi di 

suatu segmen pasar. Sebagai contoh pada tahun 1983 Crysler memproduksi mobil 

minivan pertama dan mendapat respon positif di pasar.  Mobil tersebut menjadi model 

terlaris sejak pertama kali dipasarkan. Dr. Howard Crabb (Interactive Computer 

Development) mengungkapkan bahwa “Inovasi Desain tidak menjamin bahwa sebuah 

perusahaan memperoleh sukses di pasar, namun produk yang sukses memenuhi apa 

yang dibutuhkan dan merupakan harapan pelanggan”  

Untuk mempertahankan posisi perusahaan dan agar inovasi dapat berlangsung, 

dalam pengembangan produk harus dipenuhi beberapa hal berikut :  

(a) Mempunyai hak intelektual yang kokoh; 

(b) Berusaha selalu memimpin dalam hal berikut:: 

• Fokus pada keinginan  pelanggan,  

• Unggul  dalam persaingan (kompetitif) 

New Bisness Idea Market Assesment 
Product Designing 
Product Development 

Distribution and Sales 
Production 
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• Selalu menjadi yang pertama dalam hal mengembangkan atau menggunakan 

standar. 

 

8.4   Karakteristik standar 

Pada saat ini standar memegang peran penting menjembatani kebutuhan 

pengguna dengan teknologi bagi industri yang membuat produk-produk yang dibutuh-

kan. Para pengguna dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok antara lain: 

1. Konsumen, masyarakat atau penduduk yang membutuhkan produk yang 

berkualitas yang memenuhi harapan mereka. Produk dikatakan berkualitas 

apabila memenuhi standar yang sesuai; 

2. Perusahaan, membutuhkan standar dalam menjalankan kegiatannya agar dapat 

berjalan efektif dan effisien; 

3. Industri, membutuhkan standar agar dapat memproduksi produk yang 

berkualitas; 

4. Pemerintah, memerlukan standar dalam membuat suatu kebijakan yang 

menyangkut kepentingan nasional; 

5. Pengujian, sertifikasi dan metrologi membutuhkan standar sebagai acuan dalam 

pengujian atau sertifikasi. 

Sedangkan teknologi memerlukan standar dalam hal pencetusan ide dan inovasi, 

pembuatan konsep produk, nilai, perspektif , metoda serta produk dan jasa..  . 

Keterkaitan standar, kebutuhan pengguna dan teknologi dapat dilihat pada Gambar 

8.3 di bawah ini. 
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Gambar 8.3  Hubungan Kebutuhan Pengguna, Standar dan Teknologi 

 

Terdapat beberapa alasan mengapa industri menggunakan atau  berinteraksi 

dengan standar, yaitu: 

1. Memahami resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi; 

2. Penghematan dan mencegah hasil penelitian dan pengembangan (Research  and 

Development) yang tidak bermanfaat; 

3. Inovasi; 

4. Menjadi lebih terbuka; 

5. Membangun kepercayaan pelanggan/konsumen; 

6. Mengendalikan perubahan pasar; 

7. Menjadi perusahaan yang termuka (be seen a leader) 

Peran penting standar di sektor industri dibuktikan oleh beberapa pernyataan dari 

kalangan industri tentang standardisasi diantaranya: 

William J.Hudson, (1995): 

“We must clearly understand the fundamental law of standards development 

which is that standards are never neutral… 

They reflect the strengths and innovations of those who offer them to the 

committees… 

Not participating in standards abdicates the decision-making to the competition, 

whether it be by company or nation”. 

 

TEKNOLOGI 

•Ide/Inovasi 
•Konsep 
•Nilai 
•Perspektif 
•Metoda 
•Produk &  
  Jasa 

KEBUTUHAN 
PENGGUNA 

•Konsumen 
•Perusahaan 
•Industri 
•Pemerintah 
•Pengujian &  
  Sertifikasi 

STANDAR
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James Surowiecki, (2002): 

“We live in a standardized world… without standardization there wouldn’t be a 

modern economy.  

The process of standardization is always a political struggle, with winners and 

losers.  

Standardization may be necessary and, on the whole, beneficial. But …, it is never 

innocent.” 

George T. Willingmyre,  

“Standards are important competitive tools that can define, limit and even create 

markets. The shift from national to global markets has made global standards 

strategy an essential component of overall business strategy.” 

 

Standar adalah fasilitator dan pemacu dalam pasar dengan cara: 

1. Menambah atau membuat pasar menjadi lebih luas, hal ini disebabkan karena: 

- dengan standardisasi akan mengurangi biaya 

- dengan standardisasi akan mengurangi risiko pada implementasi produk di 

pasar  

2.  Mengurangi risiko pasar terhadap pemasok peralatan, dengan standardisasi maka 

terdapat keragaman ukuran yang akan mengurangi risiko pemasok peralatan di 

pasar. 

3. Memfasilitasi berbagai pemasok (supplier) dengan memberikan : 

- harga peralatan yang kompetitif 

- pasokan peralatan yang lebih bermutu dan lebih terjamin 

- inovasi akan membedakan produk dan mempertahankan pelanggan 

4. Memfasilitasi beraneka ragam penyedia terhadap harga yang kompetitif terhadap 

jasa layanan (services). 

5. Menambah kemungkinan interoperability antara keaneka ragaman penyedia 

peralatan dengan keaneka ragaman penyedia layanan. 

Namun perlu diperhatikan bahwa penerapan standardisasi tertentu dapat juga ber-

akibat negatif pada pasar seperti: 
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1. Keterlambat atau tertundanya meluncurkan atau memperkenalkan sebuah produk 

baru di pasar. 

2. Tertundanya pengembangan, disebabkan oleh tidak tersedianya teknologi sesuai.  

3. Risiko pemasok peralatan menjadi lebih besar karena adanya perubahan 

permintaan akibat berlakunya suatu standar tertentu, dll. 

 

8.5  Penyebaran (difusi) standar 

Penyebar luasan penggunaan standar perlu dilakukan agar semua kalangan 

dapat mengenal, memahami dan mengerti pentingnya suatu standar yang sesuai dalam 

kehidupan dan aktifitas di masyarakat. Agar penyebaran terlaksana dengan baik 

maka:  

1. diperlukan jaringan eksternal yang luas, karena sekali diterapkan maka sebuah 

standar akan sulit untuk diganti,  

2. terjadi Lock-in, artinya standar akan selalu digunakan sedangkan teknologi masih 

terus berkembang. Sebagai contoh: VHS vs Beta, MS Windows vs OS/2,  

3. apabila suatu standar memegang kedudukan penting di pasar, pengaruh terhadap 

sebuah perusahaan yang menggunakan standar tersebut cukup besar, perusahaan 

itu berpotensi menjadi pemain yang besar. 

Standar dapat ditegakkan atau selalu digunakan apabila memenuhi hal berikut:  

1. Standar menjadi penting bilamana para konsumen (yang kritis) telah 

mengadopsinya atau ketika para pemain kunci (key player yang kritis) yakin 

bahwa standar akan diadopsi. 

2. Standar menjadi kekuatan dari sebuah konsep desain sampai dengan  delivery dari 

sebuah produk. 

3. Standar diterima pasar dan menjadi pemenang dari sebuah kompetisi. 

4. Membina dan memenuhi harapan. 

5. Menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif  

6. Mendorong pengembangan produk dan jasa pendukung. Contoh: Dengan adanya 

ukuran baku produk mur dan baut maka banyak sekali produk mur atau baut 

dengan ukuran tertentu dipasarkan dan berasal dari pabrik yang berbeda.  
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Tujuan lain dari penyebaran informasi yang benar mengenai standar adalah untuk 

mencegah agar tidak terdapat persepsi keliru tentang standar. Beberapa pendapat yang 

keliru tentang standar antara lain adalah: 

1. Standar akan membatasi pilihan. ”Any color so long as it is black” 

2. Standar akan mengurangi nilai dari suatu inovasi; 

3. Standar mendukung monopoli; 

4. Sekali diterima suatu standar maka akan ada lagi standar-standar lain yang 

mungkin menjadi ancaman. 

 

8.6  Penciptaan nilai melalui standar 

Nilai suatu produk baik oleh masyarakat atau pasar dapat tercipta apabila 

produk tersebut memenuhi sebuah standar ”baru” yang sesuai.  Produk yang tidak 

sesuai dengan standar akan dinilai oleh masyarakat sebagai produk konvensional yang 

tidak mengalami perubahan seberapa pun luas peredaran di pasar. Berbeda jika 

produk diproduksi dan memenuhi standar yang sesuai, produk akan mendapat 

penilaian yang positif. Makin luas produk tersebut beredar/berada di pasar, makin 

baik penilaian masayarakat terhadap produk tersebut karena mereka meyakini bahwa 

produk tersebut akan memenuhi harapan mereka. Gambaran penilaian masyarakat dan 

produk yang dibuat sesuai dengan standar tersebut di atas dapat dilihat pada gambar 

8.4 di bawah ini. 

 

 

Gambar 8.3  Penilaian masyarakat terhadap produk yang sesuai standar 
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Nilai produk tersebut dapat dilihat dari pengaruh/efek langsung maupun tak langsung 

terhadap pasar sebagai berikut: 

1. Efek langsung terhadap pasar 

Pasar produk lebih luas. Jumlah orang yang menggunakan produk yang sama 

banyak. Contoh: telepon, mesin faksimili 

2. Efek tidak langsung 

a. Produk dan layanan purna jual. Jumlah produk atau perusahaan layanan purna 

jual semakin meningkat.. Contoh: CD, VHS/Beta. dll. 

b. Modular inovasi, dengan inovasi terciptanya sistem baru. Contoh: sistem 

stereo, HP dengan berbagai fitur dll. 

Tabel 8.1 di bawah ini menunjukkan perbedaan nilai produk dengan ukuran fisik 

produk terkait dengan penilaian masyarakat terhadap suatu produk. 

 

Tabel 8.1  Nilai produk dan ukuran fisik produk  

 

Nilai Produk: 

 Konsumen memilih produk 

berdasarkan nilai produk tersebut 

Ukuran Fisik Produk : 

 Konsumen membeli produk berdasar-

kan ukuran atau adanya produk 

pengganti dengan ukuran yang sama di 

masa mendatang 

 Keputusan membeli (pilihan 

rasional) didasarkan pada nilai 

produk. 

 Keterbatasan jumlah dalam keputusan 

membeli produk dengan ukuran yang 

sama.  

 Keistimewaan (ciri-ciri), harga dan 

lain-lain menjadi dasar dari 

kompetisi 

 Kompetisi produk hanya didasarkan 

pada ukuran dari produk pengganti.  

 

Inovasi memerlukan waktu agar produk tersebut mendapat respon positif dari 

masyarakat dan pasar. Dimensi waktu inovasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.2 di 

bawah ini. 
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Tabel 8.2  Dimensi waktu dari penemuan (invention) hingga terjadi inovasi 

 

No Teknologi 
Tahun 

Penemuan 
(Invention)

Tahun 
Inovasi 

Waktu 
(tahun) 

1 Retsleting/zipper 1891 1918 27 

2 Helikopter 1909 1932 23 

3 Televisi 1919 1941 22 

4 Lampu fluoresen 1923 1938 15 

5 Tape Recorder 1929 1940 11 

6 Foto Kopi 1934 1955 21 

7 Ball point 1938 1944 6 

8 Komputer 1942 1951 9 

9 Resin silikon  1904 1943 39 

10 Detergen sintetik 1913 1930 17 

11 Insulin 1920 1925 5 

12 Penisilin 1928 1944 16 

13 Serat nilon 1928 1939 11 

14 DDT 1939 1942 3 

 

Peningkatan nilai tambah pada sebuah desain produk, akan bernilai proporsional 

dengan tingkatan/level dari aplikasi teknologi. Oleh karena itu diperlukan peran dari 

sebuah inovasi dalam hal pengembangan proses dan produk agar produk tersebut 

bernilai tambah bagi masyarakat dan pasar. 

Fokus utama pada inovasi produk adalah:  dapat dibuat, keandalan, dan cepat 

diterima oleh pasar. Menurut Ed Miller (Consulting & research CIM data Inc ): agar 

penjualan terus meningkat dan mendapat posisi di pasar, maka para pembuat 

(manufacturer) harus mempunyai strategi pengembangan produk untuk memenuhi 

harapan pengguna tanpa harus meningkatkan biaya pembuatan, menurunkan kualitas 

atau tertundanya waktu ”delivery”.  

Inovasi produk merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah industri dan 

akan menambah kekuatan pada strategi pasar perusahaan tersebut. Jurgen Schrempp, 
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(Daimler Chrysler) mengungkapkan bahwa “Setiap orang bertanya pada saya 

mengenai jumlah produksi, penjualan dan produktifitas, akan tetapi tidak ada yang 

bertanya tentang kreatifitas, teknologi dan inovasi. Berkat kreatifitas, teknologi dan 

inovasi itulah saya mendapatkan uang yang banyak, inti permasalahan adalah 

perusahaan mendapatkan banyak uang dari sebuah inovasi, bukan karena 

penghematan”.  

 

8.7  Paten 

8.7.1 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  

HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang 

atau kelompok orang dan merupakan perlindungan atas penemuan, ciptaan di bidang 

seni & sastra, ilmu, teknologi dan pemakaian simbol atau lambang dagang (UUP Psl. 

XX). Contoh : Nokia, lihat gambar 8.4 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 8.4  Contoh HAKI (Paten) sebuah produk. 

 

8.7.2 Issu global terkini 

Di dalam era globalisasi ada lima hal yang selalu menjadi perhatian utama 

yaitu: 

1. Lingkungan (Environment) 

2. Standar (Standard)  
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3. Demokrasi (Democracy) 

4. Hak Asasi Manusia (Human Rights)  

5. Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) 

Issu yang kelima ini yang akan mempengaruhi dan perlu diperhatikan oleh sebuah 

perusahaan atau perseorangan dalam melakukan inovasi.  

HAKI terkait dengan beberapa hal berikut yaitu: 

1.   Hak cipta (Copy Rights)  

2.   Hak atas Kekayaan Industri 

1. Patent  

2. Merek Dagang (Trade Mark) 

3. Desain produk (industrial design) 

4. Rahasia dagang (trade secret) 

5. Indikasi geografis (geographical indications) 

6. Desain tata letak circuit terpadu (circuit lay-out) 

7. Varitas tanaman (plant varieties) 

8. Kompetisi terselubung (unfair competition) 

 

8.7.3 Pengertian PATEN 

Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor 

(penemu) atas hasil invention-nya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri invention tersebut atau memberikan persetujuannya 

kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  

Invention adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan 

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau 

proses, atau pengembangan dan penyempurnaan berikut pengembangan produk atau 

proses.  

Diperlukan Undang-undang Paten untuk memberikan perlindungan yang 

wajar bagi inventor, sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian 

internasional, perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat. 

Sistem paten sebagai kebijakan untuk meningkatkan peran invention bagi kepentingan 

pembangunan industri suatu negara.  
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Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara 

bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasil-

kan penemuan. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten atau pihak 

yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih 

lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten  

Paten diberikan untuk invention yang baru dan mengandung langkah 

inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu penemuan mengandung langkah 

inventif jika invention tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di 

bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.  

Suatu invention dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, invention 

tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah pernah diungkapkan sebelumnya, 

yaitu teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam 

suatu tulisan, uraian lisan atau memakai peragaan, atau dengan cara lain yang 

memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invention tersebut.  

Suatu invention tidak dianggap telah diumumkan jika invention tersebut telah 

dipertunjukan dalam suatu pameran internasional resmi di Indonesia atau di luar 

negeri atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang 

resmi atau diakui sebagai resmi atau invention tersebut telah digunakan di Indonesia 

oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan 

pengembangan.  

Setiap invention berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai 

kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya 

dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.  

Paten tidak diberikan untuk invention tentang :  

(a) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya 

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, 

ketertiban umum, atau kesusilaan;  

(b)  Metode pemeriksaaan dan perawatan. Pengobatan dan/atau pembedahan 

terhadap manusia dan/atau hewan  

(c)  Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau  

(d)  Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik  

 Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali 

proses non-biologis atau proses mikrobiologis.  
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Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang 

dimilikinya, dan melarang pihak lain untuk melaksanakannya tanpa persetujuan 

pemegang Paten.. 

Paten dibedakan dalam dua bentuk paten yaitu: 

1. Paten produk 

2. Paten Proses 

 

Paten produk;  

Paten produk adalah membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, 

menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil 

produk yang diberi Paten.  

 

Paten proses  

Paten proses yaitu menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat 

barang dan tindakan lainnya.  

 

Paten dapat beralih atau dialihkan baik keseluruhan maupun sebagian karena :  

- Pewarisan;  

- Hibah;  

- Wasiat  

- Perjanjian, dengan akte. 

Sayang bahwa minat masyarakat terhadap paten masih kurang, disebabkan karena 

presepsi bahwa paten merupakan masalah hukum semata dan hanya menyangkut 

“high-tech”. Selain itu proses pengajuan hak paten merupakan masalah rumit dan 

berbelit, membutuhkan waktu yang lama serta biaya cukup banyak.   

Pimpinan industri (terkemuka) seringkali berkeberatan untuk turut terlibat 

dalam kegiatan perumusan standar. Di lain pihak dengan keterlibatan dalam kegiatan 

standardisasi terbuka kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi mutakhir, 

sehingga industri dapat mengarahkan produksinya untuk menghasilkan produk yang 

memenuhi persyaratan standar, bahkan mengarahkan R & D nya. Ke-engganan dari 

sisi industri dapat difahami sepenuhnya terutama bila berkenaan dengan emerging 

technologies, dan pemaparan intellectual property. 
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Pihak Lembaga/Badan Standardisasi Nasional hendaknya secara jelas 

menetapkan kebijakan mengenai paten (patent policies) yang dengan jelas 

menetapkan prosedur dan implementasi berkenaan hak paten terutama mengenai 

materi yang telah dipatenkan yang akan dimasukkan dalam ruang lingkup suatu 

standar. Di samping itu perlu kejelasan pula mengenai perihal lisensi dan pemaparan 

materi tersebut. Ada gagasan untuk membentuk panitia tersendiri untuk membahas 

masalah ini terdiri dari pakar hukum paten yang memahami masalah standardisasi. 

ISO dalam kata pendahuluan standar ISO yang diterbitkan merasa perlu untuk 

mencantumkan kalimat berikut: 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be 

the subject of paten rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all 

such patent rights. 
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