
TAHAPAN PERUMUSAN SNI 
  

Proses perumusan SNI (Gambar 1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Penyusunan dan penetapan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) 

PT 65-05: Produk Perikanan menyusun dan menetapkan usulan PNPS sesuai ruang 
lingkup tugasnya yang ditentukan berdasarkan International Classification for Standards 

(ICS). Usulan PNPS yang telah disetujui oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), 

selanjutnya disampaikan kepada PT 65-05. 

2. Penyusunan konsep (drafting)  

PT 65-05 menunjuk konseptor atau membentuk working group untuk merumuskan 

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI1).  

3. Rapat Teknis  

RSNI1 dibahas dalam rapat-rapat teknis bersama anggota Panitia Teknis (PT) 65-05 

untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh anggota PT 65-05 dan pakar 

di luar anggota PT 65-05. Hasil rapat teknis setelah diperbaiki oleh tim editor diperoleh 

RSNI2. 

4. Rapat Konsensus 

RSNI2 dikonsensuskan oleh PT 65-05 untuk menjadi RSNI3. Rapat konsensus hanya 

dapat dilakukan apabila rapat mencapai kuorum, yaitu minimal 2/3 anggota hadir dan 

semua pihak yang berkepentingan terwakili. Pelaksanaan rapat konsensus harus 

dihadiri oleh Tenaga Ahli Standardisasi yang ditugaskan oleh BSN sebagai pengendali 

mutu (TAS-QC) perumusan SNI. Hasil rapat konsensus (RSNI3) disertai dengan 

dokumen kelengkapannya yaitu berita acara, daftar hadir yang ditandatangani, dan 

notulen rapat selanjutnya disampaikan ke BSN untuk diproses ke tahap berikutnya. 

5. Jajak pendapat 

RSNI3 diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan 

dari PT 65-05 dan anggota Masyarakat Standardisasi (MASTAN) dari kelompok minat 

yang relevan. RSNI3 diproses langsung menjadi RASNI tanpa melalui tahap 

pemungutan suara, apabila 2/3 atau lebih anggota yang memiliki hak suara menyatakan 

setuju dan tidak lebih ¼ dari seluruh tanggapan yang diterima menyatakan tidak setuju 

dengan alasan yang jelas. Sedangkan RSNI3 diproses menjadi RSNI4 apabila 2/3 dari 

anggota yang memiliki hak suara menyatakan setuju tetapi lebih dari ¼ dari seluruh 

tanggapan yang diterima menyatakan tidak setuju dengan alasan yang jelas. 

 

 

 

 



6. Pemungutan suara 

RSNI4 diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan 

dari PT 65-05 dan anggota Mastan dari kelompok minat yang relevan. 

7. Penetapan SNI 

RSNI yang telah mencapai tahap Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia 

(RASNI) disampaikan ke BSN untuk ditetapkan dengan menerbitkan surat keputusan 

kepala BSN. 

8. Publikasi SNI 
SNI dipublikasikan melalui website BSN selambat-lambatnya dua bulan setelah 

penetapan dalam bentuk full text untuk jangka waktu satu tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Sumber: PSN 01:2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia 
 
 

 
Gambar 1.  Tahapan perumusan SNI 
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