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GAMBARAN UMUM

Lembaga Penilaian 
Kesesuaian

Pengawasan

Standardisasi Industri

Pemberlakuan SNI, ST, 
dan/atau PTC wajibPenerapan SNI sukarela

Pengawasan di pasarPengawasasan di pabrik

Petugas pengawas:
1. PPSI dan/atau
2. Lembaga Terakreditasi
Petugas penyidikan untuk tindak pidana:
PPNS bidang perindustrian

Bentuk pengawasan:
1. Pemerikasaan dokumen; dan
2. Pelaksanaan uji petik

Berkala atau khususKegiatan sertifikasi

Meminta laporan 
pelaksanaan kegiatan 

sertifikasi melalui SIINas

Ruang lingkup 
kompetensi

Pelaksanaan 
penilaian 

kesesuaian

Berkala: paling 
sedikit 1 kali 

dalam setahun

Khusus: Laporan 
masyarakat, 

Pelaku Usaha, 
instansi terkait

Sanksi administratif:
1. Peringatan tertulis, dan/atau
2. Pencabutan penunjukan disertai 

pencantuman dalam daftar hitam

Sanksi di pabrik:
Penghentian kegiatan produksi

Sanksi di pasar:
Penghentian kegiatan impor 
dan/atau penarikan barang



PENGAWASAN STANDARDISASI

Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:
• Penerapan SNI secara sukarela
• Pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib

Pasal 43

Pengawasan meliputi:
• Pengawasan di pabrik
• Koordinasi pengawasan di pasar dengan K/L terkait

Pasal 43

Koordinasi pengawasan di pasar dilaksanakan secara 
bersama-sama dengan menteri perdagangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi untuk 
melakukan pengawasan Standardisasi Industri.

Pasal 44

SNI



PENGAWASAN STANDARDISASI

Pengawasan SNI sukarela

Pasal 45

1) Menteri dapat meminta lembaga penilaian 
kesesuaian untuk menyampaikan laporan mengenai 
sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan melalui 
SIINas.

2) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan 
tersebut.

3) Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri melakukan uji 
petik kesesuaian terhadap penerapan SNI di pabrik.

4) Jika hasil pengawasan menyatakan tidak sesuai SNI 
yang diterapkan, Pelaku Usaha dikenai sanksi sesuai 
peraturan perundang-undangan mengenai 
standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pengawasan SNI, ST dan/atau PTC wajib

Pasal 46

1) Dalam hal hasil pengawasan di pabrik dan di pasar 
oleh PPSI ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI 
berkoordinasi dengan PPNS bidang perindustrian.

2) Dalam hal hasil pengawasan di pasar oleh PPSI dan 
petugas pengawas K/L terkait ditemukan dugaan 
tindak pidana, PPSI dan/atau petugas pengawas K/L 
terkait berkoordinasi dengan PPNS bidang 
perindustrian dan/atau bidang lain.

3) Dalam melakukan penyidikan, PPNS bidang 
perindustrian berkoordinasi dengan penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) PPNS bidang lain melakukan penyidikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENGAWASAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

• Pengawasan kegiatan sertifikasi
• Pengawasan secara berkala atau khusus

Menteri melakukan pengawasan terhadap 
LPK dalam bentuk:

Pasal 51

• Laporan pelaksanaan sertifikasi kepada LSPro
• Laporan pengujian kesesuaian mutu kepada Laboratorium Uji
• Laporan hasil inspeksi kepada Lembaga inspeksi

Dalam melakukan pengawasan kegiatan 
sertifikasi, Menteri meminta:

Pasal 52

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dilakukan 
secara elektronik melalui SIINas

Penyampaian laporanPasal 53



PENGAWASAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

LSPro menerbitkan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian yang wajib 
dibubuhi quick response (qr code).

Menteri melakukan pengawasan terhadap:
• Lingkup kompetensi LPK
• Pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LPK

Pengawasan terhadap LPK dilakukan secara:
• Berkala, dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun
• Khusus, berdasarkan laporan dari masyarakat, Pelaku Usaha, dan/atau instansi 

terkait

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56



PENGAWASAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Peringatan tertulis diberikan 
paling banyak 1 kali dengan 
jangka waktu 15 hari.

Sanksi

• LPK ( LSPro, Laboratorium 
Uji, Lembaga Inspeksi) yang 
ditemukan pelanggaran 
berdasarkan hasil 
pengawasan dikenai sanksi 
administratif.

• Sanksi administratif berupa 
peringatan tertulis dan/atau 
pencabutan penunjukan 
disertai pencantuman ke 
dalam daftar hitam.

Sanksi

• LPK yang telah dikenai sanksi 
peringatan tertulis dan tidak 
melakukan perbaikan, maka 
dikenai sanksi pencabutan 
penunjukan.

• Pencabutan penunjukan LPK 
disertai dengan 
pencantuman ke dalam 
daftar hitam.

Sanksi

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59



ALUR PIKIR PENGAWASAN

Laporan sertifikat 
SNI melalui SIINas

Evaluasi Uji petik di pabrik

Sesuai

Tidak sesuai
Sanksi sesuai 

perundang-undangan

Laporan kegiatan 
sertifikasi dan/atau 
laporan masyarakat

Di pabrik
Di pasar

Evaluasi

Sesuai

Tidak sesuai
Sanksi sesuai 

perundang-undangan

Penerapan SNI sukarela

Pemberlakuan SNI, ST, PTC wajib

Kegiatan penilaian 
kesesuaian

Pemantauan 
melalui system 

elektronik

Penyaksian 
langsung

Sesuai

Tidak sesuai
Peringatan tertulis

Pencabutan penunjukan

Lembaga Penilaian Kesesuaian



TERIMA KASIH



LAMPIRAN 

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Pasal 55

Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menarik setiap 
barang yang beredar dan/atau menghentikan kegiatan Jasa 
Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Pasal 56

Kewajiban mematuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 oleh importir dilakukan pada saat 
menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BACK

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Pasal 118

• Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak 
memenuhi SNI, ST, dan/atau PTC yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

• Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak 
memenuhi SNI, ST, dan/atau PTC yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

NEXT



LAMPIRAN 

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri

Pasal 22

1) Dalam hal hasil pengawasan di pabrik menyatakan barang dan/atau jasa 
Industri tidak memenuhi Standardisasi Industri wajib, Pelaku Usaha 
wajib menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri 
tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima.

2) Pelaku Usaha melakukan perbaikan atas barang dan/atau jasa Industri 
yang tidak memenuhi Standardisasi Industri wajib.

3) Setelah melakukan perbaikan, Pelaku Usaha meminta LPK untuk 
melakukan surveilan.

4) Dalam hal berdasarkan hasil surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) barang dan/ atau jasa Industri telah memenuhi Standardisasi Industri 
wajib, LPK menyampaikan laporan ke Menteri.

5) Berdasarkan laporan, Menteri menerbitkan surat pemberitahuan kepada 
Pelaku Usaha untuk melanjutkan kegiatan produksi barang dan/atau 
jasa industri.

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri

Pasal 23

1) Dalam hal hasil pengawasan di pasar menyatakan barang dan/atau jasa 
Industri tidak memenuhi Standardisasi Industri wajib, Pelaku Usaha 
wajib:

a. Menarik seluruh barang industri paling lama 1 bulan sejak 
pemberitahuan;

b. Menghentikan kegiatan impor barang Industri paling lama 3 hari 
sejak pemberitahuan.

2) Pelaku Usaha yang telah menarik barang, menyampaikan laporan ke 
Menteri.

3) Biaya penarikan barang dibebankan kepada Pelaku Usaha.

4) Dalam hal barang Industri memiliki risiko tinggi dan berdampak langsung 
terhadap keamanan dan keselamatan Konsumen, Menteri dapat 
menarik barang Industri secara langsung.

5) Penarikan barang oleh Pelaku Usaha dilaksanakan sesuai dengan tata 
cara penarikan barang yang ditetapkan oleh Menteri.

6) Penarikan barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan penghentian 
kegiatan impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.



LAMPIRAN 

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri

Pasal 69

1) Pelaku Usaha yang tidak menghentikan kegiatan produksi 
barang dan/atau jasa Industri dan/atau tidak menarik seluruh 
barang dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda administratif;

b. penutupan sementara;

c. pembekuan IUI; dan/atau

d. pencabutan IUI.

1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b dikenakan oleh Menteri.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dan huruf d dikenakan oleh instansi penerbit IUI sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi Menteri.

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri

Pasal 70

1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

2) Pengenaan denda administratif ditetapkan berdasarkan 
perkiraan besaran biaya penarikan barang Industri.

3) Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 14 
(empat belas) hari kerja sejak surat pengenaan denda 
administratif diterima.

BACK



LAMPIRAN 

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pasal 71

1) Pelaku Usaha yang tidak membayar denda administratif sesuai besaran dan/atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 70 dan tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri dan/atau tidak menarik seluruh barang 
dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

2) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 tetapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif 
tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/ atau jasa Industri dan/ atau tidak menarik seluruh barang, dikenai sanksi 
administrative berupa penutupan sementara.

3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disertai dengan pembekuan sertifikat kesesuaian.

4) Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disertai sanksi berupa pembekuan IUI dan dilarang untuk melanjutkan seluruh kegiatan produksi.

5) Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi berupa pencabutan IUI.

BACK


