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SURAT KEPTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN

Nomor : 266/M/SK/11/1979

TENTANG

PENEN,APAN STANDAR INDUSTRI INDONESIA DAN PEMAKAIAN
TANDA STANDAB $ tnnHaDAP sEPULUH MAcAM pRoDUK -pRoDUK rNDUsrRr

MENTERI PERINDUSTRIAN

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat.umum dan konsumen
serta mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia usaha
industri dipandang perlu segera menetapkan pelaksanaan penerapan 10
(sepuluh) macam standar indushi dari produk-produk industri yang berada
di bawah wewenang pembinaan Departemen perindustrian;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1g61;
2, Peraturan Pemerintah No. g Tahun 1964;
3. Keputusan hesiden R.I. No. 44 Tahun lg74;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 4b Tahun 1g?4 jo. No. 2? Tahun 1g?g;
5. Keputusan Presiden R.t. No. bg/M Tahun 1g?g;
6. Surat Keputusan Menteri perindustrian No. gl/M lSlf.lLltg74;
7. Surat Keputusan Menteri perindustrian No. l6g/M lSKlVltglT;
L Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 166/M/SK/V l1g77;
9. Surat Keputusan Menteri perindustrian No. 480/M/SK/X1LS77;

10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. l?5/M/SK/!0/1g|g;
11. Surat Keputusan Menteri Perindusbian No. 1?6/M/SK/1Ollg7g;
12. Surat Keputusan Menteri Perindushian No. 210/M/SK/10/19?g;
13. Surat Keputusan Menteri Perindushian No. 21UMISK/10/19?9.

MEMUTUSKAN

MCNEtapKaN : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTAi{G PENERAPAN
STANDAR INDUSTRI INDONESIA DAN PEMAKAIAN TANDA STAN -
DAR E TERHADAP SEPULUH MACAM PRODUK - PRODUK IN -

DUSTRI.

Pasal 1

10 (eepuluh) standar Industri Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian dan yang tercantum di dalam Lampiran surat Keputusan ini
dinyatakan untuk diberlakukan/diterapkan dengan cara pemberian tanda Sil.
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Pasal 2

Merrunjuk Direhtorat Jenderal yang bersangkutan untuk melakukan persiapan
dan pelaksanaan penerapan standar-standar seperti tercantum dalam paml l
yang menyangkut :

a. meneliti perkbmbangan keadaan mutu produk industri;
b. memeriksa perusahaan industri mengenai kemarrpuan menghasilkan produk

sesuai dengan ketentuan SII yang bersangkutan;
c. pemberian izin penggunaan tanda standar kepada perusahaan industri yang

mampu menghasilkan produk-produk sesuai dengan ketentuan sII;
d. melakukan pengawasan penggunaan tandaEE yang mencakup :

pemeriksaan perusahaan industri sewaktu-waktu untuk menilai
apakah perusahaan tersebut masih mampu menghasilkan produk
sesuai dengan SII;

pengawasan mutu produk bertanda Sii dengan jalan mengambil con.
toh produk dari perusahaan dan paFserta mengujinya di Balai pe -
nelitian Industri atau l-embaga pengujian lain yang mampu menguji
produk.

Pasal 3

Menunjuk Badan Penelitian dan pengembangan Industri untuk melakukan
tugas-tugas persiapan pengaturan pelaksanaan penerapan sll yang meliputi :

a. penyiapan ketentuan administrasi pelaksanaan penerapan SII;
b. persyaratan petugas pelaksana penerapan SI[;
c. usaha-usaha untuk menjamin terlaksananya pengujian produk menurut sII

dan keseragarnan cara-cara pengujian diantara batai atau lembaga penguji.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan surat Keputusan ini masing-masing Direktorat Jen -
deral dan Badan Penelitian dan pengembangan Industri dibantu oleh Kan-
tor Wilayah Departemen Perindustrian setempat, Balai.Balai penelitian
dan Lembaga-Lembaga lain yang sesuai dengan fungsinya masing-masing:,.

(2) Kantor wilayah Departemen perindustrian bertugas untuk membantu
dalam segi-segi teknis adminishatip dan pengambilan contoh.

(3) Balai Penelitian dan Lembaga pengujian lainnya bertugasuntuk melakukan
pengujian produk dan memberikan bantuan teknologis dalam rangka'peme-
riksaan perusahaan.

Pasal 5 
..

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dinyatakan
berlaku segera setelah dikeluarkannya surat Keputusan ini, dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

(i)

(ii )

?3
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(i) Buat perusahaan indushi yang terah mampu menghasilhan produk industri
sesuai sII, dapat mengqiukan permohonan untuk dapat memakai tandaEli
sesuai dengan ketentuan yang tercantum daram surat'Keput"*,1* 

'--:'
(ii) Buat perusahaan indushi yang berum mampu menghasilkan produk industri

'sesuai dengan $II, untuk melaksanskan ketentuanhetentuan SII eebagaima-
na yang telah ditetapkan;

(iii) Dalam jangka waktu tertentu Bemua perusahaan industri yang menghasilkanproduk sebagaimana tercanturn daram Lampiran.surat Keputusan ini, di -wajibkan memenuhi ketentuan sII yang telah ditetapkan dan disahkan oteh
Menteri perindustriau

(iv) Jangka waktu yang tercantum dalam sub. (iii) di atss akan ditetapkan orehMenteri perindustrian secara tenendiri bagi tiap pqoduk induetri tersebut.

pasal 6

surat Keptusan ini mulai berraku eejak saat ditetapkannya, dengan ketentuan
akan dirubah dan ditambah seperrunya apabila terdapat kekeriruan daram
penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Nopember 1g?g

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Menko EKUIN/Ketua BAppENAS
2. Menteri Sekretaris Negara
3. Para Menteri Kabinet pembangunan III
4. Sekretaris Jenderal Departemen perindustrian
5. Inspektur Jenderal Departemen perindustrian
6. Para Direktur Jenderal dalam Lingkungan

Departemen Perind usbian
?. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Industri

Departemen Perindustrian
8. Ketua LIPI
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
0. Kepala Biro Perencanaan
l. Kepala Biro Pengumpulan Data dan Analisa
2. Kepala Proyek Standardisasi dan Normalisasi

hoduk Industri
3. Arsip.-
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Lampiran : Surat Keputusan Menteri

Perindushian

Nomor : 256/M/SK|LU79
Tanggal : 22 NoPember l9?9

DAFTAR SEPULUH KOMODITI INDUSTRI

YANG DIBERLAKUKAN DALAM HUBUNGANNYA

DENGAN PENERAPAN TANDA SII

Nama Komoditi No. StandarNo.

l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

L
9.

10.

Baja tulangan

Baja lembaran laPis seng

Kabel listrik tegangan rendah

Baja siku kahi bertePi bulat

Semen portland

kmbaran asbes semen

Pupuk Urea

Baterekering (TypeMU'l, MU-z, dan MU-3)

Balas lampu fluoresen

Lampu pijar

srl. 0136 - 75

sII.013? - 76

stl.0206 - ?8

sII. 0163 - 77

slr.0013 - ?7

sII. 0015 - 72

slr.0029 - 73

sil.001? - 72

sII. 0196 - ?8

$rI. 0195 - ?8
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